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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Safety precautions

WARNING
•  The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open 

fl ames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
•  Do not pierce or burn.
•  Be aware that refrigerants may not contain an odour.
•  In order to avoid fi re, explosion or injury, do not operate the unit when harmful, among which fl ammable 

or corrosive gases, are detected near the unit.
•  It is not good for health to expose your body to the air fl ow for a long time.
•  Do not place objects, including rods, your fi ngers, etc., in the air inlet or outlet. Product malfunctioning, product 

or injury damage may result due to contact with the air conditioner's high-speed fan blades.
•  Do not attempt to repair, dismantle reinstall or modify the air conditioner yourself as this may result in water 

leakage, electric shocks or fi re hazards.
•  Do not attempt to install or repair the air conditioner yourself. Improper workmanship may result in water 

leakage, electric shocks or fi re hazards. Please contact your local dealer or qualifi ed personnel for installation 
and maintenance work.

•  Do not use fl ammable spray near the air conditioner, or otherwise fi re may result.
•  Do not place fl ammable items, such as spray cans, within 1 meter of the air outlet. 
• The spray cans may explode as a result of hot air from the indoor or outdoor units.
•  When the air conditioner is malfunctioning (giving off a burning odour, etc.) turn off power to the unit and 

contact your local dealer. Continued operation under such circumstances may result in a failure, electric 
shocks or fi re hazards.

•  Do not use a refrigerant other than the one indicated on the outdoor unit (R32) when installing, moving or 
repairing. Using other refrigerant may cause trouble or damage to the unit, and personal injury.

•  The refrigerant used in the air conditioner is safe. Although leaks should not occur, if for some reason 
any refrigerant happens to leak into the room, make sure it does not come in contact with any fl ame as 
of gas heaters, kerosene heaters or gas range.

•  If the air conditioner is not cooling properly, the refrigerant may be leaking, so call your dealer.
• When carrying out repairs accompanying adding refrigerant, check the content of the repairs with our service 

staff.
•  Do not wash the air conditioner with water, as this may result in electric shocks or fire.
• Be sure to install an earth leakage breaker. Failure to install an earth leakage breaker may result in electric 

shocks or fi re.
•  Only connect the air conditioner to the specifi ed power supply circuit. Power suppliers other than the one 

specifi ed may result in electric shocks, overheating and fi res.

•  Be sure to earth the unit. Do not earth the unit to a utility pipe, lightning conductor or telephone earth 
lead. Imperfect earthling may result in electric shocks.

Read the precautions in this manual 
carefully before operating the unit. This appliance is filled with R32.

•  After reading, keep this manual in a convenient place so that you can refer to it whenever necessary. If the 
equipment is transferred to a new user, be sure also to hand over the manual.

•  Keep this manual where the operator can easily fi nd them.
•  Read all safety precautions in this manual carefully before operating the unit.
•  For safety reason the operator must read the following cautions carefully.
•  The precautions described herein are classifi ed as WARNING and CAUTION. They both contain important 

information regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.

Never attempt. Be sure to follow the 
instructions.

Be sure to establish an earth 
connection.

Never wet the air conditioner 
nor the remote controller with 
water.

Never touch the air conditioner nor the remote controller with wet 
hands.

WARNING
Failure to follow these instructions properly may result 
in personal injury or loss of life.

CAUTION
Failure to observe these instructions properly may 
result in property damage or personal injury, which 
may be serious depending on the circumstances.

CAUTION
•  Be aware that prolonged, direct exposure to cool or warm air from the air conditioner, or to air that is too cool 

or too warm can be harmful to your physical condition and health.
• Do not use the air conditioner for purposes other than those for which it is intended. Do not use the 

air conditioner for cooling precision instruments, food, plants, animals or works of art as this may 
adversely affect the performance, quality and/or longevity of the object concerned.

•  Do not expose plants or animals directly to airfl ow from the unit as this may cause adverse effects.
•  Do not place appliances that produce naked fl ames in places exposed to the air fl ow from the unit as this may 

impair combustion of the burner.
•  Do not block air inlets nor outlets. Impaired air fl ow may result in insuffi cient performance or trouble.
•  Beware of fi re in case of refrigerant leakage. If the air conditioner is not operating correctly, i.e. not generating 

cool or warm air, refrigerant leakage could be the cause. Consult your dealer for assistance. The refrigerant 
within the air conditioner is safe and normally does not leak. However, in the event of a leakage, contact with a 
naked burner, heater or cooker may result in generation of noxious gas. Do not longer use air conditioner until 
a qualifi ed service person confi rms that the leakage has been repaired.

• Do not sit or place objects on the outdoor unit. Falling yourself or falling objects could cause injury.
• Do not place objects that are susceptible to moisture directly beneath the indoor or outdoor units. Under 

certain conditions, condensation on the main unit or refrigerant pipes, air fi lter dirt or drain blockage may 
cause dripping, resulting in fouling or failure of the object concerned.

• After prolonged use, check the unit stand and its mounts for damage. If left in a damaged condition, the unit 
may fall and cause injury.

•  To avoid injury, do not touch the air inlet or aluminium fi ns of the indoor or outdoor units.
•  The appliance is not intended for use by unattended young children or infi rm persons. Impairment of bodily 

functions and harm to health may result.
•  Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit or its remote controller. Accidental 

operation by a child may result in impairment of bodily functions and harm health.
• Do not sit on the outdoor unit. Put things on the unit, or pull the unit. Doing so may cause accidents, such as 

falling or toppling down, thus resulting in injury, product malfunctioning, or product damage.
•  Do not give impact to the indoor and outdoor units, or otherwise product damage may result.
•  Do not place objects around the indoor unit. Doing so may have an adverse infl uence on the performance, 

product quality, and life of the air conditioner.
•  Be careful not to let pets urinate on the air conditioner. Urination on the air conditioner may result in electric 

shocks or fi re.
•  Do not sit or hang on the up and down panel. The up and down panel may fall, and injury or product 

malfunctioning may result.
•  Do not sway the up and down panel. The up and down panel may hit people or objects, and injury or property 

damage may result.
•  Do not let children play around the up and down panel. Injury or property damage may result.
•  Do not pull the wires. The wires may be broken and the up and down panel may fall, and injury or property 

damage may result.
•  Do not locate obstacles in the up and down route. The up and down panel may fall, and injury or property 

damage may result.
•  Do not bend or damage the wires. The wires may be broken and the up and down panel may fall, and injury 

or property damage may result.
•  Do not put objects on the up and down panel, or otherwise production malfunctioning may result.
•  Do not use an unstable stand at the time of operating or maintaining the air conditioner, or otherwise you may 

topple over or injury youself.
•  Locate the remote controller in places out of reach of children. The wrong operation of the remote controller 

may result in injury.

•  To avoid oxygen depletion, ensure that the room is adequately ventilated if equipment such as a burner 
is used together with the air conditioner.

•  Before cleaning, be sure to stop unit operation, turn the breaker off or remove the power cord. 
• Otherwise, an electric shock and injury may result.
•  Do not connect the air conditioner to a power supply different from the one as specifi ed. It may cause trouble 

or fi re.
•  Depending on the environment, an earth leakage breaker must be installed. Lack of an earth leakage breaker 

may result in electric shocks.
• Arrange the drain hose to ensure smooth drainage. Incomplete draining may cause wetting of the building, 

furniture etc.
•  Do not place objects in direct proximity of the outdoor unit and do not let leaves and other debris accumulate 

around the unit.
Leaves are a hotbed for small animals which can enter the unit.
Once in the unit, such animals can cause malfunctions, smoke or fi re when making contact with electrical 
parts.

•  To avoid electric shocks, do not operate with wet hands. 

•  Do not wash the indoor unit with excessive water, only use a slightly wet cloth.
•  Do not place things such as vessels containing water or anything else on top of the unit. Water may 

penetrate into the unit and degrade electrical insulations, resulting in an electric shock.

Installation site.
 To install the air conditioner in the following types of environments, consult the dealer.
•  Places with an oily ambient or where steam or soot occurs.
•  Salty environment such as coastal areas.
•  Places where sulfide gas occurs such as hot springs.
•  Places where snow may block the outdoor unit.
•  The indoor unit is at least 1m away from any television or radio set (unit may cause interference with the picture 

or sound).
•  The drain from the outdoor unit must be discharged to a place of good drainage.

Consider nuisance to your neighbours from noises.
 Also pay attention to operating noise.
•  Select the following kinds of location:

A. A place that can suffi ciently withstand the weight of the air conditioner with less running noises and 
vibrations.

B. A place where warm airfl ow from the air outlet of the outdoor unit and operating noise do not cause a 
nuisance to neighbours.

•  Be sure there are no obstructions near the air outlet of the outdoor unit.
•  Obstructions may result in poor performance and increased operating noise. If abnormal noise occur, ask your 

dealer for advise.

Electrical work.
•  For power supply, be sure to use a separate power circuit dedicated to the air conditioner.

System relocation.
•  Consult your Daikin dealer about remodelling and relocation.

REMOTE CONTROLLER OVERVIEW Preparation Before Operation

Display (LCD)
• Display the current settings. 
(This illustration shows 
the full display of the LCD 
panel, including functions for 
applicable remote controller 
models only).

ON/OFF Button
• Start/Stop the operation.

SLEEP Button
• Enable / Disable SLEEP 
function.

POWERFUL Button
• Enable / Disable 
POWERFUL function.

ON Timer Button
• Enable / Disable and change 
ON Timer setting.

OFF Timer Button
• Enable / Disable and change 
OFF Timer setting.

IR Signal Transmitter
• To transmit signal, aim the 
transmitter to the indoor unit. 
Note that in the condition 
where there is an obstacle 
that blocks between the 
transmitter and the indoor 
unit, signal transmission 
might not be successful.

Temperature Setting 
Button
• Increase / Decrease the 
temperature setting.

MODE Button
• Change between the 
available operating modes.

FAN Button
• Changes the operating fan 
speed.

SWING Button
• Direct the air flow in up-
down direction.

ECONO Button
• Enable / Disable ECONO 
function.

CLOCK Button
• Changes RTC setting.

UP & DOWN Adjustment 
Button for Timer
• Toggle the settings in Real 
Time Clock (RTC), ON Timer 
and OFF Timer setting mode.

CANCEL Button
• Cancel Timer setting.

  About batteries

•  Remove the batteries from the remote controller if the air conditioner will not be used for an 
extended period of time.

•  When replacing the batteries, it is advised to replace both batteries together with batteries of the 
same type.

•  Batteries should be replaced once a year. However, if the display of remote controller started 
to fade or there is a noticeable degradation in performance, replace both batteries with new 
AAA:LR03 batteries.

•  The attached batteries are provided for initial use of the air conditioner. The usage period of 
these batteries depends on the manufactured date of the air conditioner.

 To set the batteries
1. Remove the back cover by sliding downwards.
2. Insert two dry batteries (LR03:AAA).
3. Replace the back cover.

Position  and 
 correctly!

 Accessories
The following accessories are included.

Drywall screw Battery Remote Controller 
Holder

2 2 1

 To operate the remote controller
•  Aim the transmitter of the remote controller at the 

receiver of the indoor unit.
•  Ensure there is no blockage such as curtain between 

the indoor unit and the remote controller, signal 
transmission will be unsuccessful.

Receiver

 To use OFF TIMER operation

• Ensure the clock setting is set to present time (refer to method to set the 
clock under preparation before operation).

1. Press  button.

•  will be displayed on the LCD and  blinks.

2. Press  to set the off timer setting.

• Holding down  or  button rapidly increases or decreases the time 
display.

3. Press  button again.

•  stop blinking, the OFF TIMER set will be displayed.

 To cancel OFF TIMER operation
4. Press  button to cancel the OFF TIMER.

 To use ON TIMER operation

• Ensure the clock setting is set to present time (refer to method to set the 
clock under preparation before operation).

1. Press  button.

•  will be displayed on the LCD and  blinks.

2. Press  to set the on timer setting.

• Holding down  or  button rapidly increases or decreases the time 
display.

3. Press  button again

•  stop blinking, the ON TIMER set will be displayed.

 To cancel ON TIMER operation

4. Press  button to cancel the ON TIMER.

For any enquiries on spare parts, please contact your authorized dealer. If any malfunction of the 
air conditioner unit is noted, immediately switch off the power supply to the unit. Check the following 
fault conditions and causes for some simple troubleshooting tips.

Fault Causes / Action
1.  The compressor does not operate 3 minutes 

after the air conditioner unit is started.
 – Protection against frequent starting. Wait for 
3 to 4 minutes for the compressor to start 
operating.

2.  The air conditioner unit does not operate.  – Power failure, or the fuse need to be 
replaced.
 – The power plug is disconnected.
 – It is possible that your delay timer has been 
set incorrectly.
 – If the fault persist after all these verifications, 
please contact the air conditioner unit 
installer.

3. The air flow is too low.  – The air filter is dirty.
 – The doors or windows are open.
 – The air suction and discharge are clogged.
 – The regulated temperature is not high 
enough 

4. Discharge air flow has bad odor.  – Odors may be caused by cigarettes, smoke 
particles, perfume etc. which might have 
adhered onto the coil.

5.  Condensation on the front air grille of the 
indoor unit.

 – This is caused by air humidity after an 
extended long period of operation.
 – The set temperature is too low, increase the 
temperature setting and operate the unit at 
high fan speed.

6.  Water flowing out from the air conditioner 
unit.

 – Switch off unit and call dealer.

If the fault persists, please call your local dealer / serviceman.

TIMER Operation

When The Unit Is Not To Be Used For An Extended Long Period Of Time
Operate the unit for 
2 hours with the following 
setting.

Operating mode : cool

Temperature : 30°C/86°F

Remove the power 
plug. If you are using 
an independent electric 
circuit for your unit, cut off 
the circuit. 

Remove the batteries in 
the remote control.

CAUTION
• Don’t touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.
• When removing or attaching the front panel, support the panel securely with hand to prevent it 

from falling.
• For cleansing, do not use hot water above 40°C, benzine, gasoline, thinner, nor other volatile oils, 

polishing compound, scrubbing brushes, nor other hand stuff.
• After cleaning, make sure that the front panel is securely fi xed.

1. Open the front panel.
•  Hold the panel at the recesses on the main unit 

(2 recesses on right and left sides) and lift it until it 
stops.

2. Remove the front panel.
•  While lifting the front panel further, slide it to the left 

and pull it to the front side. The left rotating shaft is 
detached. Slide the right rotating shaft to the right 
and pull it to the front side to remove it.

3. Attach the front panel.
•  Align the right and left rotating shafts of the front 

panel with the grooves and push them all the way in.
•  Gently close the front panel. (Push both ends and 

the center on the front panel.)

Front panel shaft

Indentations on 
the main unit

How to open Front Panel TROUBLESHOOTING

 To change temperature setting

4. Press  button.

• Press  to raise the temperature and  to lower the temperature.

Operating 
Mode COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Set 
Temperature 

Range

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Not 
applicable

• Press  and  simultaneously for 5 seconds to change the 
temperature display unit in Celcius (°C) or Fahrenheit (°F).

• For example,  .

 To change fan speed setting

5. Press  button.

• Each pressing on the button advances the fan speed mode in 
sequence.

• In COOL, FAN, HEAT & AUTO mode:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Fan speed setting not available in DRY mode.

 To perform error code diagnosis
1. Press and hold  button for 5 seconds.

•  blinks.

2. Press  to check on the error code.

• Keep pressing on the button until a long “beep” acknowledgement heard 
from the indoor unit.

 To exit from error code diagnosis

3. Press and hold  button for 5 seconds.

 Error code de nition

Error Code Meaning
00 Normal
A1 Malfunction of indoor unit PCB
A3 Drain level control system abnormal
A5 Antifreeze
A6 Indoor fan motor abnormal
AH Electrical air cleaner abnormal
C4 Indoor heat exchanger (1) thermistor short / open
C5 Indoor heat exchanger (2) thermistor short / open
C7 Louver limit switch error
C9 Indoor room thermistor short / open
CC Malfunction of humidity sensor system
CH -
E1 Outdoor PCB error
E3 High pressure protection
E5 Compressor motor lock / compressor overload
E6 Compressor start-up error
E7 Outdoor DC fan motor lock
E8 AC input overcurrent
EA 4 way valve error
F3 Discharge pipe overheat
F6 Abnormal high pressure
F8 -
FA Heat exchanger overheat
H0 Compressor sensor system error
H3 High pressure switch error
H6 Compressor feedback detection error
H7 Malfunction of outdoor unit fan motor signal
H8 AC current sensor error
H9 Outdoor air thermistor short/open
J3 Compressor discharge pipe thermistor short / open / misplaced
J6 Outdoor heat exchanger thermistor short / open
J8 Liquid pipe thermistor short / open
J9 Gas pipe thermistor short / open
L3 Outdoor control box overheat
L4 Heat sink overheat
L5 IPM error / IGBT error
P4 Heat sink thermistor short / open
U0 Insuffi cient gas
U2 DC voltage out of range
U3 Transmission error
U4 Communication error
UA Installation error
UF Piping & wiring installation mismatch / wrong wiring / insuffi cient gas
UH Antifreeze (other rooms)

CAUTION
• Before cleaning, be sure to stop the operation and turn off the circuit breaker.
• Do not touch the aluminium fi ns of the indoor unit. If you touch those parts, this may cause an 

injury.
• Avoid direct contact of any coil treatment cleaners on plastic part. This may cause plastic part to 

deform as a result of chemical reaction.

 Quick reference

Cleaning parts

• Wipe it with a soft damp 
cloth.

• Only neutral detergent may 
be used.

• Wipe them with a soft cloth.

• Vacuum dust or wash the 
fi lter.

Front panel

Air filter

Indoor unit, outdoor unit 
and remote controller

If dirty

Once every 2 weeks

If dirty

 Titanium apatite deodorizing  lter
The titanium apatite deodorizing filter can be renewed by washing it with water once every 6 
months. We recommend replacing it once every 3 years.

1. Take off the titanium apatite deodorizing filter
• Open the front panel and pull out the air fi lter
• Remove titanium apatite deodorizing fi lter 

from the back of air fi lter.

Air fi lter

Tab

Filter frame

Titanium 
apatite 
deodorizing 
fi lter 

2. Clean or replace the titanium apatite deodorizing filter.
[Maintenance]

• Vacuum dust, and soak in lukewarm water or water for about 10 to 15 minutes if dirt is heavy.
• After washing, shake off remaining water and let them dry in the shade.

[Replacement]

• Remove filter from the back of air filter.
• Dispose of the old fi lter as non-fl ammable waste.

3. Set the filters as they were and close the front panel.
• Press the front panel at both sides and the center.

* Appearance of the indoor unit may differ from some models.

1. Pull out the air filters.
• Open the front panel.
• Push the fi lter tab at the centre of each air fi lter a little upwards, then 

pull it down.

2. Wash the air filters with water or clean them with vacuum cleaner.
• It is recommended to clean the air fi lters every 2 weeks.

If the dust does not come off easily
• Wash the air fi lters with neutral detergent 

thinned with lukewarm water, then dry them up 
in the shade.

• Be sure to remove the titanium apatite 
deodorizing fi lter. Refer to “Titanium apatite 
deodorizing  lter”.

1) Push

2) Pull down

3. Set the filters as they were and close the front panel slowly.
• Press the front panel at both sides and the center.

* Appearance of the indoor unit may differ from some models.

CAUTION
• Do not touch the aluminium fi ns by bare hand at the time of dismounting or mounting the fi lter.

Care and Cleaning Air  lter

Fault Diagnosis

  Note

•  After connecting to wireless LAN adapter, remote controller setings prevail over WLAN apps 
setting.

  NOTE

For cleaning, do not use any of the following:
• Water hotter than 40°C/104°F
• Volatile liquid such as benzine, gasoline and thinner
• Polishing compounds
• Rough materials such as a scrubbing brush  Notes

• A short “beep” and two consecutive “beep” acknowledgement from the indoor unit indicates a 
non-correspondence error code.

• A long “beep” acknowledgement from the indoor unit indicates a correspondence error code.
• User shall not attempt to repair or modify the air conditioner as any incorrect work may result in 

electric shock or fi re.
• Consult the service personnel in case the air conditioner is found to be faulty.

  Notes on TIMER setting

• When TIMER is set, the present time is not displayed.
• In the following cases, set the timer again.

 – After the circuit breaker has turned off.
 – After a power failure.
 – After replacing the batteries in the remote controller.

 To change the air  ow direction

1. Press  button.

•  is displayed on the LCD.

 To set the  ap at the desired position

1. Press  button when the flap reached the desired position.

 To start ECONO operation

1. Press  button.

•  is displayed on the LCD.

 To cancel ECONO operation

2. Press  button.

•  will disappear from the LCD.

Adjusting the Air ow Direction

ECONO Operation

  Notes

• Always use the remote controller to adjust the swing angle. Any manual adjustment may break 
the mechanism of the swing control.

• Cooling and heating effect at different step angle will be affected by different air fl ow rate.

  Notes on ECONO operation

• This function enables effi cient operation by limiting the maximum power consumption of the air 
conditioner unit.

• Pressing  causes the setting to be cancelled and  disappears from the LCD.
• If the power consumption level is already low, switching to ECONO operation will not reduce the 

power consumption.
• ECONO operation will be stopped if POWERFUL operation is activated.
• ECONO only available in COOL, DRY, HEAT & AUTO mode.

  Notes on fan speed setting

• Cooling and heating effect will be affected at lower air fl ow rate.

 Note

Operating Mode Description

COOL The air conditioner cools down the room by releasing the heat to outdoor 
unit.

FAN The air conditioner indoor unit will run in fan only.

DRY
The air conditioner operates to control the room humidity by regulating the 
indoor unit fan speed. Therefore, manual adjustment of the fan speed in 
DRY mode is not available.

HEAT The air conditioner heats up a room to the temperature setpoint.

AUTO
The air conditioner cools down or heats up a room to the temperature 
setpoint. It automatically switches between cooling and heating if 
necessary.

 To start operation

1. Press  button to start the unit operation.

• "  " is displayed on the LCD.

2.  Press  button to choose the desired operation 
mode.

• Each pressing on the button advances the available 
operating mode in sequence below:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 To stop operation

3. Press  button again to stop the unit operation.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO Operation

  Notes on the operating conditions

• The air conditioner will always consume a small amount of electricity even in standby mode.
• Ensure that the power supply / breaker is switch off if the air conditioner is not going to be used 

for an extended period of time.

  Tips for energy saving

•  Keeps the temperature setting at a moderate level (do not over-cool the room).
• Clean the air fi lters to prevent clogging that could contribute to ineffi cient operation and energy 

wastage.
** Recommended to clean the filter once every 2 weeks for regular user.

 To start SLEEP operation

1. Press  button.

•  is displayed on the LCD.

• LED Indication lights of unit will be dimmed down.

 To cancel SLEEP operation

2. Press  button.

•  will disappear from the LCD. 

SLEEP Operation

  Notes on SLEEP operation

• Pressing  causes the setting to be cancelled and  disappears from the LCD.

• This operation automatically adjust the set temperature of the air conditioner to provide a 
comfort sleeping environment.

COOL

HEAT

 

1 hour1 hour 1 hour

Enable SLEEP function

Set Temperature

• SLEEP only available in COOL and HEAT mode.

Preparation Before Operation

  About remote controller

• Do not drop nor wet the remote controller.
•  Never expose the remote controller under direct sunlight.
•  Dust on the transmitter lense cover will reduce the sensitivity.
•  Signal communication may be affected if the air conditioner is being installed near an electronic-

starter-type fl uorescent lamp (such as inverter-type lamp) in the room.

  Note

• Remote controller is automatically in clock setting mode upon battery insertion. Users are 
advised to complete the clock setting before operation.

 To  x the remote controller holder on the wall
1.  Choose a location where signal is able to reach the unit.
2.  Fix the holder onto a wall, a pillar or etc with the screws 

supplied with the holder.
3. Place the remote controller on the holder.

Remote controller 
holder

Screws

Remote controller

 To set the clock

1. Press  button.

•  blinks on the LCD.

2. Press  or  to set the clock to present time.

• Holding down  or  button rapidly increases or decreases the 
displayed time.

3. Press  button.

• Point the remote controller at the indoor unit when pressing the 
buttons.

• "  " blinks.

•  stop blinking, the present time will be displayed.

• For example, present time is 8 o'clock in the morning,

 will be displayed.

 To start POWERFUL operation

1. Press  button.

•  will be displayed on the LCD.

• POWERFUL operation ends in 20 minutes. The previous setting 
used before POWERFUL operation will be resumed.

 To cancel POWERFUL operation

2. Press  button.

•  will disappear from the LCD. The previous setting used before 
POWERFUL operation will be resumed.

POWERFUL Operation

  Notes on POWERFUL operation

• Pressing  causes the setting to be cancelled and  disappears from the LCD.

• In condition where POWERFUL is started, it will temporarily override the operation of other 
functions for 20 minutes.

• Indoor unit operating sound will appear to be louder during POWERFUL operation.
• POWERFUL operation will not increase the capacity of air conditioner if the air conditioner is 

already operating in its maximum capacity.
• POWERFUL is available in all operating mode.

Note:

Illustrations in this manual are for explanation to user only and may differ from the actual machine. 
These are subject to change without prior notice for the development of future product.

Disposal Requirements

Waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use. 
By ensuring correct disposal, you will help to prevent potential negative 
consequences for the environment and human health. Please contact your 
local authority for more information.

The batteries supplied with the controller are marked with this 
symbol.
This means that the batteries shall not be mixed with unsorted 
household waste.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this chemical 
symbol means that the battery contains a heavy metal above a 
certain concentration.
Possible chemical symbols are:
 Pb: lead (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.
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Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Belgium
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Belgium
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.

ΜΟΝΤΕΛΑ

ATXC20DV1B
ATXC25DV1B
ATXC35DV1B
ATXC50DV1B
ATXC60DV1B
ATXC71DV1B

ЕλληνικăΕγχειριδιο Λειτουργιασ
Ασύρματο τηλεχειριστήριο

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ DAIKIN

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ SPLIT R32

7-OM-ATXC_3P622385-2 B-SIESTA-GR.indd   17-OM-ATXC_3P622385-2 B-SIESTA-GR.indd   1 4/3/2022   2:26:15 PM4/3/2022   2:26:15 PM

ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ

ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂЕΛΛΗΝΙΚĂ

ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂЕΛΛΗΝΙΚĂ

2 43 5 6

87 109 11 12

1413 1615 17

18

Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Belgium
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.

ΜΟΝΤΕΛΑ

ATXC20DV1B
ATXC25DV1B
ATXC35DV1B
ATXC50DV1B
ATXC60DV1B
ATXC71DV1B

ЕλληνικăΕγχειριδιο Λειτουργιασ
Ασύρματο τηλεχειριστήριο

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ DAIKIN

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ SPLIT R32

7-OM-ATXC_3P622385-2 B-SIESTA-GR.indd   17-OM-ATXC_3P622385-2 B-SIESTA-GR.indd   1 4/3/2022   2:26:15 PM4/3/2022   2:26:15 PM

ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ

ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂЕΛΛΗΝΙΚĂ

ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂЕΛΛΗΝΙΚĂ

2 43 5 6

87 109 11 12

1413 1615 17

18

Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.

ΜΟΝΤΕΛΑ

ATXC20DV1B
ATXC25DV1B
ATXC35DV1B
ATXC50DV1B
ATXC60DV1B
ATXC71DV1B

ЕλληνικăΕγχειριδιο Λειτουργιασ
Ασύρματο τηλεχειριστήριο

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ DAIKIN

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ SPLIT R32

7-OM-ATXC_3P622385-2 B-SIESTA-GR.indd   17-OM-ATXC_3P622385-2 B-SIESTA-GR.indd   1 4/3/2022   2:26:15 PM4/3/2022   2:26:15 PM



ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ

ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂЕΛΛΗΝΙΚĂ

ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂ ЕΛΛΗΝΙΚĂЕΛΛΗΝΙΚĂ

2 43 5 6

87 109 11 12

1413 1615 17

18

Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Belgium
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του 
σε οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό 
του παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Head offi  ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Belgium
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή 

αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα).
• Μην την τρυπάτε και μην την καίτε.
• Λάβατε υπόψη ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην εκπέμπουν οσμή.
• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν εντοπίσετε βλαβερά, εύφλεκτα ή 

διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Δεν είναι καλό για την υγεία να εκθέτετε το σώμα σας σε ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως στυλό, τα δάκτυλά σας κ.λπ., στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία προϊόντος, ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του 
κλιματιστικού.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό, επειδή 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό για 
εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία ψεκασμού, σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο από την έξοδο του αέρα.
• Τα δοχεία ψεκασμού μπορεί να εκραγούν εξαιτίας θερμού αέρα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.
• Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (αναδύεται μια οσμή καυτού κ.λπ.), σβήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 

σας αντιπρόσωπο. Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό μέσο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη 
μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Η χρήση άλλου ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιά στη μονάδα και 
τραυματισμό.

• Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Λογικά δεν θα υπάρξουν διαρροές, εάν όμως υπάρξει 
διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε φλόγα από θερμάστρα αερίου, 
κηροζίνης ή με άλλα αέρια.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει σωστά, το ψυκτικό μπορεί να διαρρεύσει, σε αυτή την περίπτωση καλέστε τον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν πραγματοποιείτε επισκευές όπως προσθήκη ψυκτικού μέσου, εκτελέστε τις επισκευές με το προσωπικό σέρβις.
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο καθορισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτικά διαφορετικά από αυτά που 

καθορίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

•  Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. 
Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό
R32.

• Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα βολικό μέρος για να μπορείτε να το ανατρέξετε σε αυτό όποτε είναι 
απαραίτητο. Εάν μεταφέρετε αυτόν τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραδώσει το εγχειρίδιο.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο που ο χρήστης μπορεί να το βρει εύκολα.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
γείωση.

Μην βρέχετε ποτέ το κλιματιστικό ή 
το τηλεχειριστήριο με νερό. Μην αγγίζετε ποτέ το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει υλική 
ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα 
με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση σε δροσερό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι 

πολύ δροσερός ή πολύ ζεστός μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.
• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. 

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη μακροζωία του 
προϊόντος.

• Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή του αέρα από τη μονάδα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις.

•  Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα σε μέρη που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή 
αυτό μπορεί να μειώσει την καύση του καυστήρα.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 
απόδοση ή πρόβλημα.

• Προσέχετε για φωτιά σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, π.χ. δεν 
παράγει δροσερό ή θερμό αέρα, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού μέσου. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσο στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, επαφής με γυμνό καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκληθεί δημιουργία επιβλαβών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό έως ότου ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην εξωτερική μονάδα. Η πτώση σας ή η πτώση αντικειμένων μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία απευθείας κάτω από τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές 
μονάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού μέσου, ακαθαρσίες 
στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροή, με αποτέλεσμα γενική δυσλειτουργία ή 
δυσλειτουργία του προϊόντος.

• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τις βάσεις στήριξης για ζημιά. Εάν παραμείνει σε 
κατάσταση βλάβης, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου των εσωτερικών ή των 
εξωτερικών μονάδων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση ή άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις σωματικές λειτουργίες και στην υγεία.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο. Η 
κατά λάθος λειτουργία από παιδί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και την 
πρόκληση βλάβης στην υγεία.

• Μην κάθεστε στην εξωτερική μονάδα. Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην τραβάτε τη μονάδα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή 
βλάβη του προϊόντος.

• Μην ασκείτε δύναμη στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, 

την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
• Προσέξτε να μην ουρήσουν κατοικίδια ζώα στο κλιματιστικό. Η ούρηση στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην κάθεστε και μην κρεμάτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει και να 

προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου πάνω κάτω. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χτυπήσει άτομα ή αντικείμενα, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν γύρω από τον πίνακα ελέγχου των περσίδων. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά 

στο προϊόν.
• Μην τραβάτε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να προκληθεί τραυματισμός 

ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε εμπόδια στη διαδρομή του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να πέσει, και να προκληθεί 

τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μη λυγίζετε και μην καταστρέφετε τα καλώδια. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν και να πέσει ο πίνακας ελέγχου, και να 

προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ασταθής σκάλα κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του κλιματιστικού, διαφορετικά μπορεί να πέσετε 

ή να τραυματιστείτε.
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε χώρο μακριά από παιδιά. Η λάθος λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.

• Για να αποφύγετε την εξάντληση του οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό όπως καυστήρα μαζί με το κλιματιστικό.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
•  Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα ή πυρκαγιά.
• Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής γείωσης. Η έλλειψη διακόπτη διαρροής γείωσης 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 

μπορεί να προκαλέσει διαρροή και βρέξιμο του κτιρίου, των επίπλων κλπ.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα ή άλλα σκουπίδια να 

συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα είναι μαγνήτης για μικρά ζώα που μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα.
Εάν εισέλθουν στη μονάδα, τα ζώα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, καπνό ή φωτιά εάν
έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•  Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολικό νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη μονάδα. Το νερό 

μπορεί να διεισδύσει στη μονάδα και να επηρεάσει τις ηλεκτρικές μονώσεις, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Χώρος εγκατάστασης.
 Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
• Χώρους με ελαιώδες περιβάλλον,με ατμό ή αιθάλη.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως παράκτιες περιοχές.
• Χώρους όπου εμφανίζεται σουλφιδικό αέριο, όπως θερμές πηγές.
• Χώρους όπου χιόνι ενδέχεται να φράξει την εξωτερική μονάδα.
• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 m από οποιαδήποτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο (η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
• Η αποστράγγιση από την εξωτερική μονάδα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζει καλή ροή αποστράγγισης.

Λάβετε υπόψη εάν ενοχλούνται οι γείτονές σας από το θόρυβο.

 Προσέξτε επίσης τον θόρυβο λειτουργίας.
•  Επιλέξτε τους παρακάτω τύπους τοποθεσίας:

A. Ένα χώρο που μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με λιγότερους λειτουργικούς θορύβους και 
κραδασμούς.

B. Ένα χώρο όπου η ροή θερμού αέρα από την έξοδο της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν 
ενοχλούν τους γείτονες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας.
• Τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν κακή απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Εάν παρουσιαστεί μη 

φυσιολογικός θόρυβος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο προορίζεται για το 

κλιματιστικό.

Μετακίνηση συστήματος.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin σχετικά με την επανασυναρμολόγηση και τη μετεγκατάσταση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Οθόνη (LCD)
• Εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις (Αυτή η 
εικόνα δείχνει την πλήρη 
απεικόνιση της οθόνης LCD, 
συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργιών μόνο για τα 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο).

Κουμπί ON / OFF
• Ξεκινάει / Διακόπτει τη 
λειτουργία.

Κουμπί SLEEP
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία SLEEP.

Κουμπί POWERFUL
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία POWERFUL.

Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία ON 
του Χρονοδιακόπτη.

Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
και αλλάζει τη λειτουργία OFF 
του Χρονοδιακόπτη.

Πομπός σήματος IR
• Για τη μετάδοση σήματος, 
στρέψτε τον πομπό προς την 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε 
ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο ανάμεσα στον πομπό 
και την εσωτερική μονάδα, η 
μετάδοση σήματος ενδέχεται 
να μην είναι επιτυχής.

Κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας
• Αύξηση / Μείωση ρύθμισης 
θερμοκρασίας.

Κουμπί MODE
• Εναλλάσσει ανάμεσα στις 
διαθέσιμες λειτουργίες 
χειρισμού.

Κουμπί FAN
• Αλλάζει την ταχύτητα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Κουμπί SWING
• Κατευθύνει τη ροή του αέρα 
πάνω κάτω.

Κουμπί ECONO
• Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ECONO

Κουμπί CLOCK
• Αλλάζει τη ρύθμιση RTC.

Κουμπί ρύθμισης UP 
και DOWN για τον 
Χρονοδιακόπτη
• Εναλλαγή των ρυθμίσεων 
στο Real Time Clock (RTC - 
Ρολόι πραγματικού χρόνου), 
λειτουργία ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη ON και 
Χρονοδιακόπτη OFF.

Κουμπί CANCEL
• Ακυρώνει τη ρύθμιση 
Χρονοδιακόπτη

  Σχετικά με τις μπαταρίες

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με μπαταρίες του 
ίδιου τύπου.

• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί ή εάν υπάρχει αισθητή μείωση της απόδοσης, αντικαταστήστε 
και τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες AAA:LR03.

• Οι μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του κλιματιστικού. Η περίοδος χρήσης αυτών των 
μπαταριών εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

 Τοποθέτηση μπαταριών
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα κάτω
2. Τοποθετήστε δύο στεγνές μπαταρίες (LR03:AAA).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα

Τοποθετήστε σωστά 
τα  και  !

 Εξαρτήματα
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Βίδα τοίχου Μπαταρία Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

2 2 1

 Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο
• Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη της εσωτερικής 

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κουρτίνα μεταξύ της εσωτερικής 

μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά η μετάδοση σήματος θα 
είναι ανεπιτυχής.

Δέκτης

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη   θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση OFF TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία OFF TIMER.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ON TIMER

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα (ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης του ρολογιού πριν από τη λειτουργία).

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η ένδειξη  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την ώρα που 
προβάλλεται.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί  .

• Η ένδειξη   σταματά να αναβοσβήνει και προβάλλεται η ρύθμιση ON TIMER.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER

4. Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία ON TIMER.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν 
παρατηρήσετε τυχόν δυσλειτουργία της μονάδας κλιματισμού, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. 
Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα και λύσεις για μερικές απλές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα Αιτία / Ενέργεια
1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 3 λεπτά μετά την 

εκκίνηση της μονάδας κλιματισμού.
 – Προστασία από τις συχνές εκκινήσεις. Περιμένετε 
3 με 4 λεπτά για να ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή.

2. Η μονάδα κλιματιστικού δεν λειτουργεί.  – Διακοπή ρεύματος ή πρέπει να αντικατασταθεί η 
ασφάλεια.

 – Το φις είναι αποσυνδεδεμένο.
 – Είναι πιθανό η χρονοκαθυστέρηση να μην έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

 – Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά 
από όλες αυτές τις ενέργειες, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης του κλιματιστικού.

3. H ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή.  – Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
 – Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.
 – Η αναρρόφηση και η εκκένωση του αέρα είναι 
φραγμένες.

 – Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι αρκετά 
υψηλή.

4. Ο αέρας εκροής έχει κακή οσμή.  – Οι οσμές μπορεί να οφείλονται σε τσιγάρα, σωματίδια 
καπνού, αρώματα και ούτω καθεξής τα οποία μπορεί 
να έχουν προσκολληθεί στο πηνίο.

5.  Συμπύκνωση στην εξωτερική σχάρα αέρα της 
εσωτερικής μονάδας.

 – Αυτό προκαλείται από την υγρασία του αέρα μετά 
από παρατεταμένη περίοδο λειτουργίας.

 – Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε τη 
θερμοκρασία και λειτουργήστε τη μονάδα σε υψηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα.

6. Τρέχει νερό από τη μονάδα κλιματισμού.  – Σβήστε τη μονάδα και καλέστε το μεταπωλητή σας.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο/υπεύθυνο σέρβις.

Λειτουργία TIMER

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργήστε τη μονάδα 
για 2 ώρες με την εξής 
ρύθμιση.
Λειτουργία: κρύο 
Θερμοκρασία : 30°C/86°F

Αφαιρέστε το φις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα 
ανεξάρτητο ηλεκτρικό 
κύκλωμα για τη μονάδα 
σας, σταματήστε το. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, στηρίξτε το πλαίσιο καλά με το χέρι σας 

για να μην πέσει.
• Για καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40°C, βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, άλλα 

πτητικά έλαια, υλικά στίλβωσης, βουρτσάκια ή άλλες χειροσυσκευές.
• Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας είναι καλά στερεωμένος.

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
• Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές της κύριας 

μονάδας (2 εσοχές στη δεξιά και αριστερή πλευρά) και 
ανυψώστε τον μέχρι να σταματήσει.

2. Αφαίρεση του μπροστινού πίνακα.
•  Ενώ ανασηκώνετε περισσότερο το μπροστινό πάνελ, 

σύρετέ το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς την 
μπροστινή πλευρά. Ο αριστερός περιστρεφόμενος 
άξονας αφαιρείται. Σύρετε τον δεξιό περιστρεφόμενο 
άξονα προς τα δεξιά και τραβήξτε τον προς την 
μπροστινή πλευρά για να τον αφαιρέσετε.

3. Σύνδεση του μπροστινού πίνακα.
• Ευθυγραμμίστε τους δεξιούς και αριστερούς 

περιστρεφόμενους άξονες του μπροστινού πίνακα με 
τις αυλακώσεις και σπρώξτε τους προς τα μέσα.

• Κλείστε προσεκτικά τον μπροστινό πίνακα. (Σπρώξτε τα 
δύο άκρα και το κέντρο στον μπροστινό πίνακα.)

Άξονας μπροστινού πίνακα

Εσοχές στην 
κεντρική μονάδα

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πατήστε το κουμπί  .

• Πατήστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και το  για να την 
μειώσετε.

Λειτουργία 
χειρισμού COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Ορισμός εύρους 
θερμοκρασίας

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Δεν ισχύει

• Πατήστε ταυτόχρονα τα  και  για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε 
τις μονάδες προβολής της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή σε 
βαθμούς Φαρενάιτ (°F).

• Για παράδειγμα,  .

 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

5. Πατήστε το κουμπί  .

• Κάθε πάτημα του πλήκτρου ανεβάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

• Κατά τη λειτουργία COOL, FAN, HEAT και AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη 
λειτουργία DRY.

 Για να εκτελέσετε διαγνωστικά σφάλματος

1. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

• Το  αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το  για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος 
επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα.

 Αποχώρηση από τα διαγνωστικά κωδικών σφάλματος

3. Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα.

 Ορισμός κωδικού σφάλματος

Κωδικός 
σφάλματος

Τι σημαίνει

00 Κανονική
A1 Δυσλειτουργία της πλακέτας PCB της εσωτερικής μονάδας
A3 Μη φυσιολογική κατάσταση του συστήματος ελέγχου επιπέδου αποστράγγισης
A5 Αντιψυκτικό
A6 Μη φυσιολογική λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα
AH Μη φυσιολογική συμπεριφορά ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
C4 Εσωτερική διανομή θερμότητας (1) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C5 Εσωτερική διανομή θερμότητας (2) ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ
C7 Σφάλμα διακόπτη περσίδας
C9 Ανοιχτό/κλειστό θερμίστορ εσωτερικού δωματίου
CC Δυσλειτουργία του συστήματος αισθητήρα υγρασίας
CH -
E1 Σφάλμα εξωτερικού PCB
E3 Προστασία υψηλής πίεσης
E5 Κλείδωμα κινητήρα συμπιεστή / Υπερφόρτωση συμπιεστή
E6 Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή
E7 Κλείδωμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής παροχής DC
E8 Υπερφόρτωση εισόδου AC
EA Σφάλμα βαλβίδας 4πλής κατεύθυνσης
F3 Υπερθέρμανση σωλήνα απόρριψης
F6 Μη φυσιολογική υψηλή πίεση
F8 -
FA Υπερθέρμανση εναλλάκτη θερμότητας
H0 Σφάλμα συστήματος αισθητήρα συμπιεστή
H3 Σφάλμα εναλλαγής υψηλής πίεσης
H6 Σφάλμα ανάδρασης συμπιεστή
H7 Δυσλειτουργία σήματος του κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
H8 Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος AC
H9 Ανοιχτό / Κλειστό θερμίστορ εξωτερικού αέρα
J3 Ανοιχτό / κλειστό / λάθος τοποθέτηση θερμίστορ σωλήνα απόρριψης συμπιεστή
J6 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
J8 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα υγρού
J9 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ σωλήνα αερίου
L3 Υπερθέρμανση εξωτερικού κιβωτίου ελέγχου
L4 Υπερθέρμανση ψύκτρας
L5 Σφάλμα IPM / Σφάλμα IGBT
P4 Ανοιχτό / κλειστό θερμίστορ ψύκτρας
U0 Ανεπαρκές αέριο
U2 Τάση συνεχούς ρεύματος εκτός εύρους
U3 Σφάλμα μετάδοσης
U4 Σφάλμα επικοινωνίας
UA Σφάλμα εγκατάστασης
UF Λάθος εγκατάσταση σωληνώσεων & καλωδίων / κακή καλωδίωση / ανεπαρκής παροχή αερίου
UH Αντιψυκτικό (άλλα δωμάτια)

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε απενεργοποιήσει 

το διακόπτη κυκλώματος.
• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Εάν αγγίξετε αυτά τα τμήματα, μπορεί 

να προκληθεί τραυματισμός.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή οποιωνδήποτε καθαριστικών πηνίων με το πλαστικό εξάρτημα. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του πλαστικού τμήματος εξαιτίας της χημικής αντίδρασης.

 Γρήγορη αναφορά

Καθαρισμός τμημάτων

• Σκουπίστε τον με ένα 
μαλακό υγρό πανί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Σκουπίστε τα με μαλακό πανί.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή πλύνετε το φίλτρο.

Μπροστινός πίνακας

Φίλτρο αέρα

Εσωτερική μονάδα, εξωτερική 
μονάδα και τηλεχειριστήριο

Εάν είναι λερωμένο

Μια φορά κάθε 2 εβδομάδες

Εάν είναι λερωμένο

 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη μπορεί να καθαριστεί πλένοντάς το με νερό μία 
φορά κάθε 6 μήνες. Προτείνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια.

1.  Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη

• Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε 
προς τα έξω το φίλτρο αέρα.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απατίτη από το πίσω μέρος του 
φίλτρου αέρα.

Φίλτρο αέρα

Γλωττίδα

Σχάρα φίλτρου

Αποσμητικό 
φίλτρο 
τιτανίου με 
επικάλυψη 
απατίτη

2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη.
[Συντήρηση]

• Καθαρίστε τη σκόνη και βυθίστε το σε χλιαρό νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά αν οι ακαθαρσίες είναι 
έντονες.

• Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό και στεγνώστε στο σε σκιά.

[Αντικατάσταση]

• Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος του φίλτρου αέρα.
• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο όπως ήταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.
• Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
• Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα
• Σπρώξτε τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα λίγο προς 

τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα κάτω.

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
• Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

• Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό με 
χλιαρό νερό και στη συνέχεια τα στεγνώνετε στη σκιά.

• Αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με 
επικάλυψη απάτητη. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη".

1) Σπρώξτε

2) Τραβήξτε κάτω

3.  Τοποθετήστε τα φίλτρα όπως ήταν και κλείστε προσεκτικά τον 
μπροστινό πίνακα.
• Πιέστε τον μπροστινό πίνακα στο πλάι και στο κέντρο.

* Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια όταν αποσυναρμολογείτε ή τοποθετείτε το φίλτρο.

Φροντίδα και καθαρισμός Φίλτρο αέρα

Διαγνωστικά σφάλματος

  Σημείωση

•  Μετά τη σύνδεση στον ασύρματο αντάπτορα LAN, οι ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 
υπερισχύουν έναντι των ρυθμίσεων της εφαρμογής WLAN.

  Σημείωση

Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω:
• Νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C/104°F
• Πτητικό υγρό όπως βενζόλιο, βενζίνη και διαλυτικό
• Υλικά στίλβωσης
• Σκληρά υλικά όπως βούρτσα καθαρισμού  Σημειώσεις

• Ένα σύντομο “μπιπ” και δύο διαδοχικά “μπιπ” από την εσωτερική μονάδα σημαίνει σφάλμα μη 
αντιστοίχισης.

• Ο μακρόσυρτος ήχος επιβεβαίωσης "μπιπ" από την εσωτερική μονάδα υποδεικνύει μια αντιστοίχιση 
του κωδικού σφάλματος.

• Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει ή να κάνει τροποποιήσεις στο κλιματιστικό, 
επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Στην περίπτωση ελαττωματικού κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

  Σημειώσεις για τη ρύθμιση του TIMER

• Όταν το TIMER έχει ρυθμιστεί, δεν προβάλλεται η τρέχουσα ώρα.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

 – Μετά από απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
 – Μετά από διακοπή ρεύματος.
 – Μετά από αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

 Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ρυθμίσετε το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση

1. Πατήστε το κουμπί  όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ECONO

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONO

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Λειτουργία ECONO

  Σημειώσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη γωνία παλινδρόμησης. Οποιαδήποτε 
χειροκίνητη ρύθμιση μπορεί να σπάσει τον μηχανισμό ελέγχου της παλινδρόμησης.

• Η απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης σε διαφορετική γωνία βήματος θα επηρεαστεί από τον 
διαφορετικό ρυθμό ροής αέρα.

  Σημειώσεις για τη λειτουργία ECONO

• Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα για αποδοτική λειτουργία, περιορίζοντας τη μέγιστη 
κατανάλωση ενέργειας της μονάδας κλιματισμού.

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι ήδη χαμηλό, η αλλαγή σε λειτουργία ECONO δεν θα μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας.
• Η λειτουργία ECONO θα διακοπεί αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία POWERFUL.
• Η επιλογή ECONO είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, DRY, HEAT και AUTO.

  Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

• H ψύξη και η θέρμανση θα επηρεαστούν στη χαμηλότερη ροή αέρα.

 Σημείωση

Λειτουργία χειρισμού Περιγραφή

COOL Το κλιματιστικό δροσίζει το δωμάτιο απελευθερώνοντας θερμότητα στην 
εξωτερική μονάδα.

FAN Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα.

DRY
Το κλιματιστικό ελέγχει την υγρασία του δωματίου ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Κατά συνέπεια η χειροκίνητη ρύθμιση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα στη λειτουργία DRY δεν είναι διαθέσιμη.

HEAT Το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο έως την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας.

AUTO
Το κλιματιστικό ψύχει ή θερμαίνει ένα δωμάτιο στο επιθυμητό σημείο 
θερμοκρασίας. Εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κρύου και ζέστης, εάν είναι 
απαραίτητο.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1.  Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 
της μονάδας.

• Η ένδειξη "  " προβάλλεται στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

• Με κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού γίνεται μετάβαση 
στην επόμενη λειτουργία με την εξής σειρά:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Για να σταματήσετε τη λειτουργία

3.  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να σταματήσετε τη 
λειτουργία της μονάδας.

1,3

2

Λειτουργία COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO

  Σημειώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας

• Το κλιματιστικό θα καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και στην 
κατάσταση αναμονής.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός εάν το κλιματιστικό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

•  Διατηρεί τη θερμοκρασία σε μέτριο επίπεδο (δεν υπερθερμαίνει το δωμάτιο).
• Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα για να αποφύγετε το βούλωμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε ανεπαρκή 

λειτουργία και σπατάλη ενέργειας.
** Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  προβάλλεται στην οθόνη LCD.

• Η ένδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD.

Λειτουργία SLEEP

  Σημειώσεις για τη λειτουργία SLEEP

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
• Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού για να σας παρέχει ένα άνετο 

περιβάλλον ύπνου.

COOL

HEAT

 

1 ώρα1 ώρα 1 ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP

Ορισμός θερμοκρασίας

• Η επιλογή SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL και HEAT.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

  Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

• Μην ρίχνετε και μη βρέχετε το τηλεχειριστήριο.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Η σκόνη στο κάλυμμα του φακού του πομπού μειώνει την ευαισθησία.
• Η επικοινωνία σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί, εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο κοντά σε έναν 

ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού (όπως λαμπτήρα τύπου inverter) στο δωμάτιο.

  Σημείωση

• Το τηλεχειριστήριο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού όταν βάζετε τις μπαταρίες. Ο 
χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση ρολογιού πριν από τη λειτουργία.

 Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον 
τοίχο

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου το σήμα μπορεί να φτάσει στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε έναν τοίχο, ένα στύλο ή κάτι παρόμοιο, με τις 

βίδες που παρέχονται με τη βάση.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

Βίδες

Τηλεχειριστήριο

 Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

2.  Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

• Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών  ή  αυξάνει ή μειώνει γρήγορα την 
ώρα που προβάλλεται.

3. Πατήστε το κουμπί  .

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα όταν πατάτε τα κουμπιά.

• Το "  " αναβοσβήνει.

• Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη   προβάλλεται η 
τρέχουσα ώρα.

• Για παράδειγμα, εάν είναι 8 το πρωί, θα εμφανιστεί η ένδειξη

 .

 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL

1. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο LCD.

• Η λειτουργία POWERFUL τελειώνει σε 20 λεπτά. Θα γίνει επαναφορά 
στην προηγούμενη ρύθμιση πριν τη λειτουργία POWERFUL.

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL

2. Πατήστε το κουμπί  .

• Η ένδειξη  θα εξαφανιστεί από το LCD. Θα γίνει επαναφορά στη 
λειτουργία πριν τη χρήση του POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL

  Σημειώσεις για τη λειτουργία POWERFUL

• Το πάτημα του  ακυρώνει τη ρύθμιση και η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

• Στην περίπτωση που ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, θα παρακάμψει προσωρινά όλες τις άλλες 
λειτουργίες για 20 λεπτά.

• Ο ήχος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
POWERFUL.

• Η λειτουργία POWERFUL δεν αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού εάν το κλιματιστικό λειτουργεί 
ήδη στη μέγιστη ισχύ.

• Η λειτουργία POWERFUL είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Σημείωση:
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξήγηση προς τον χρήστη και ενδέχεται 
να διαφέρουν από τη συσκευή. Αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη 
μελλοντικών προϊόντων.

Απαιτήσεις απόρριψης

Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένο χώρο 
επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση. Εξασφαλίζοντας σωστή απόρριψη, συμβάλλετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα 
οικιακά απορρίμματα.
Εάν είναι τυπωμένο ένα χημικό σύμβολο κάτω από αυτό το σύμβολο, αυτό το 
χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο πάνω από 
μια ορισμένη περιεκτικότητα.
Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι:
 Pb: μόλυβδος (>0,004%)
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