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ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠροφυλÜξειò ασφαλεßαò
• ΦυλÜξτε αυτü το εγχειρßδιο σε χþρο üπου να ìπορεß να το βρει ο χειριστÞò.
• Πριν θÝσετε σε λειτουργßα τη ìονÜδα, διαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο.
• Για λüγουò ασφαλεßαò ο χειριστÞò πρÝπει να διαβÜσει προσεκτικÜ τα παρακÜτω προφυλακτικÜ ìÝτρα.
• Σ’αυτü το εγχειρßδιο τα προφυλακτικÜ ìÝτρα χωρßζονται σε ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Να ακολουθεßτε πÜντα 

τα παρακÜτω προφυλακτικÜ ìÝτρα: εßναι üλα σηìαντικÜ για την απüλυτη ασφÜλεια.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Για να αποφýγετε πυρκαγιÜ, Ýκρηξη Þ τραυìατισìü, ìη λειτουργεßτε τη ìονÜδα εÜν επισηìανθεß η ýπαρξη 

επικßνδυνων αερßων, ìεταξý των οποßων ìπορεß να υπÜρχουν εýφλεκτα Þ διαβρωτικÜ αÝρια, κοντÜ στη ìονÜδα.
• Äεν κÜνει καλü στην υγεßα σαò να εκθÝτετε το σþìα σαò στο ρεýìα αÝροò για ìεγÜλο διÜστηìα.
• Μην βÜζετε τα δÜχτυλα, ìια ρÜβδο Þ Üλλα αντικεßìενα ìÝσα στο στüìιο εξüδου Þ εισüδου του αÝρα. ÄεδοìÝνου üτι 

ο ανεìιστÞραò περιστρÝφεται ìε ìεγÜλη ταχýτητα, θα προκληθεß τραυìατισìüò.
• Μην προσπαθÞσετε να επισκευÜσετε, να ìετακινÞσετε, να ìετατρÝψετε Þ να επανεγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü ìüνοι 

σαò. ¸να ενδεχüìενο λÜθοò ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα, φωτιÜ κλπ.
Για επισκευÝò και για επανεγκατÜσταση, απευθυνθεßτε στον αντιπρüσωπο τηò Daikin για συìβουλÝò και πληροφορßεò.

• Μην βÜζετε δÜχτυλα, πüλουò Þ Üλλα αντικεßìενα στα κινοýìενα εξαρτÞìατα του πρüσθιου καπακιοý Þ στο καπÜκι του 
στοìßου εξüδου.  

• Το ψυκτικü που χρησιìοποιεßται στο κλιìατιστικü εßναι ασφαλÝò. Παρüλο üτι δε πρÝπει να 
παρατηρηθοýν διαρροÝò, εÜν για οποιονδÞποτε λüγο διαρρεýσει ψυκτικü στο χþρο, 
βεβαιωθεßτε üτι δεν Ýρχεται σε επαφÞ ìε φωτιÜ, üπωò θερìÜστρεò αερßου, θερìÜστρεò ìε 
κηροζßνη Þ αÝριο.

• ΕÜν το κλιìατιστικü δεν ψýχει (θερìαßνει) κανονικÜ, ìπορεß να υπÜρχει διαρροÞ ψυκτικοý, γι’αυτü απευθυνθεßτε στον 
αντιπρüσωπο.
¼ταν κÜνετε επισκευÝò και συìπληρþνετε ψυκτικü, να ελÝγχετε αυτÝò τιò επισκευÝò ìε το προσωπικü συντÞρησηò.

• Μην προσπαθÞσετε να εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü ìüνοι σαò. ¸να τυχüν λÜθοò στην εγκατÜσταση ìπορÝι να 
προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ. Για την εγκατÜσταση απευθυνθεßτε στον αντιπρüσωπο Þ σε Ýναν 
εξειδικευìÝνο τεχνικü.

• Για να αποφýγετε ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ Þ τραυìατισìü, εÜν παρατηρÞσετε κÜποια ανωìαλßα üπωò ìυρωδιÜ 
φωτιÜò, διακüψτε τη λειτουργßα και κλεßστε το διακüπτη. Απευθυνθεßτε τον αντιπρüσωπο για οδηγßεò.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το κλιìατιστικü πρÝπει να γειωθεß. Η ατελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßεò. Μη συνδÝετε το 

καλþδιο γεßωσηò σε σωλÞνεò αερßου, νεροý, αλεξικÝραυνα Þ σε τηλεφωνικÝò γραììÝò γεßωσηò.

• Για να αποφýγετε τη ìεßωση τηò ποιüτηταò απüδοσηò, ìη χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα για την 
ψýξη οργÜνων ακριβεßαò, τροφßìων, φυτþν, ζþων και Ýργων τÝχνηò.

• Μην εκθÝτετε ìικρÜ παιδιÜ, φυτÜ Þ ζþα απευθεßαò στο ρεýìα αÝροò.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
ΕÜν δεν ακολουθεßτε αυτÝò τιò οδηγßεò προσεκτικÜ, η 
ìονÜδα ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ σε αντικεßìενα, 
τραυìατισìü Þ και θÜνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕÜν δεν ακολουθεßτε αυτÝò τιò οδηγßεò προσεκτικÜ, η 
ìονÜδα ìπορεß να προκαλÝσει ìικροý βαθìοý ζηìιÜ σε 
αντικεßìενα Þ τραυìατισìü.

ΠοτÝ ìην το κÜνετε. Να ακολουθεßτε πÜντα τιò παρακÜτω οδηγßεò.

Να γειþνετε το κλιìατιστικü.
ΠοτÝ ìη βρÝχετε το κλιìατιστικü 
(οýτε το τηλεχειριστÞριο).

ΠοτÝ ìην αγγßζετε το κλιìατιστικü (οýτε το 
τηλεχειριστÞριο) ìε βρεγìÝνα χÝρια.
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• Μην τοποθετεßτε συσκευÝò που παρÜγουν φλüγα σε σηìεßα που εßναι εκτεθιìÝνα στο ρεýìα αÝροò που προÝρχεται 
απü τη ìονÜδα Þ κÜτω απü την εσωτερικÞ ìονÜδα. Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει ατελÞ καýση Þ παραìüρφωση τηò 
ìονÜδαò λüγω τηò θερìüτηταò που παρÜγεται απü αυτÝò.

• Μη ìπλοκÜρετε τα στüìια εισüδου και εξüδου αÝρα. Η ìειωìÝνη ροÞ αÝρα ìπορεß να προκαλÝσει ìεßωση τηò 
απüδοσηò Þ προβλÞìατα.

• Μην ακουìπÜτε Þ κÜθεστε επÜνω στην εξωτερικÞ ìονÜδα. Μην τοποθετεßτε κανÝνα αντικεßìενο στη ìονÜδα για να 
αποφýγετε ενδεχüìενο τραυìατισìü και ìην αφαιρεßτε το προστατευτικü του ανεìιστÞρα.

• Μην τοποθετεßτε τßποτα κÜτω απü την εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα γιατß πρÝπει να εßναι ελεýθερεò απü την 
υγρασßα. Υπü ορισìÝνεò συνθÞκεò, η υγρασßα που υπÜρχει στον αÝρα ìπορεß να συìπυκνωθεß και να στÜξει.

• ΜετÜ απü εκτεταìÝνη χρÞση, να ελÝγχετε τη βÜση και τα εξαρτÞìατα σýνδεσηò τηò ìονÜδαò για τυχüν φθορÝò.
• Μην αγγßζετε το στüìιο εισüδου αÝρα και τα πτερýγια τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò. Μπορεß να τραυìατισθεßτε.
• Η συσκευÞ δεν προορßζεται για χρÞση απü ìικρÜ παιδιÜ Þ ασθενεßò χωρßò επßβλεψη.
• Τα ìικρÜ παιδιÜ θα πρÝπει να επιβλÝπονται για να εξασφαλßζεται üτι δεν παßζουν ìε τη συσκευÞ.

• Για να αποφýγετε τη ìεßωση τηò ποσüτηταò οξυγüνου, εÜν χρησιìοποιοýνται καυστÞρεò 
ταυτüχρονα ìε το κλιìατιστικü, αερßστε επαρκþò το χþρο.

• Πριν απü τον καθαρισìü, σταìατÞστε τη λειτουργßα, κλεßστε το διακüπτη Þ βγÜλτε το καλþδιο τροφοδοσßαò 
απü την πρßζα.

• Μη συνδÝετε το κλιìατιστικü σε ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα διαφορετικÞ απü την καθοριζüìενη. Μπορεß να προκαλÝσει 
προβλÞìαταÞ φωτιÜ.

• ΕÜν απαιτεßται απü το περιβÜλλον, θα πρÝπει να εγκατασταθεß Ýναò διακüπτηò ασφαλεßαò διαφυγÞò προò τη γη. 
Ýλλειψη ενüò διακüπτη ασφαλεßαò διαφυγÞò προò τηò γη ìπορεß να γßνει αιτßα πρüκλησηò ηλεκτροπληξßαò.

• ΤοποθετÞστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìε τρüπο þστε να εξασφαλßζεται εκκÝνωση χωρßò εìπüδια. 
ατελÞò αποστρÜγγιση ìπορεß να προκαλÝσει ýγρανση των τοßχων, των επßπλων, κλπ.

• Μην τοποθετεßτε αντικεßìενα κοντÜ στην εξωτερικÞ ìονÜδα και ìην επιτρÝψετε να συσσωρευτοýν φýλλα Þ Üλλα 
παρεìφερÞ αντικεßìενα γýρω απü τη ìονÜδα.
Τα φýλλα αποτελοýν ζεστü καταφýγιο για τα ìικρÜ ζþα, τα οποßα ìποροýν να εισÝλθουν στη ìονÜδα. ΕÜν ìπουν 
ζωÜκια στη ìονÜδα και Ýρθουν σε επαφÞ ìε ηλεκτροφüρα τìÞìατα, ìποροýν να προκαλÝσουν βλÜβεò, καπνü Þ φωτιÜ.

• Μη χεριßζεστε το κλιìατιστικü ìε βρεγìÝνα χÝρια.

• Μην πλÝνετε την εσωτερικÞ ìονÜδα ìε υπερβολικÞ ποσüτητα νεροý, να χρησιìοποιεßτε ìüνο Ýνα υγρü πανß.
• Μην τοποθετεßτε αντßκεßìενα üπωò δοχεßα ìε νερü Þ οτιδÞποτε Üλλο επÜνω στη ìονÜδα. Το νερü ìπορεß να 

δυεισδýσει ìÝσα στη ìονÜδα και να προκαλÝσει φθορÜ των ηλεκτρικþν ìονþσεων, ìε απτÝλεσìα να 
προκληθεß ηλεκτροπληξßα.

� Για την εγκατÜσταση του κλιìατιστικοý στουò παρακÜτω χþρουò, συìβουλευετεßτε τον αντιπρüσωπο.
• ΜÝρη ìε περιβÜλλον λαδιοý Þ üπου υπÜρχει ατìüò Þ καπνιÜ.
• ΠεριβÜλλον ìε αλÜτι üπωò οι παρÜκτιεò περιοχÝò.
• ΜÝρη στα οποßα υπÜρχουν θειþδη αÝρια üπωò οι θερìοπηγÝò.
• ΜÝρη üπου το χιüνι ìπορεß να ìπλοκÜρει την εξωτερικÞ ìονÜδα.

Η υδρορροÞ απü την εξωτερικÞ ìονÜδα θα πρÝπει να εκρÝει σε Ýνα χþρο ìε καλÞ αποστρÜγγιση.

� Για την εγκατÜσταση, διαλÝξετε Ýνα χþρο üπωò περιγρÜφεται παρακÜτω.
• Εναò χþροò τüσο σταθερüò þστε να σηκþνει το βÜροò τηò ìονÜδαò, ο οποßοò δεν ìεγενθýνει το θüρυβο 
λειτουργßαò Þ τη δüνηση.

• Εναò χþροò üπου ο αÝραò που εκλýεται απü την εξωτερικÞ ìονÜδα Þ ο θüρυβοò λειτουργßαò δεν θα ενοχλεß του γεßτονÝò σαò.

• Για την παροχÞ ρεýìατοò, βεβαιωθεßτε να χρησιìοποιÞσετε Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα ρεýìατοò ειδικÜ ìüνο 
για το κλιìατιστικü.

• Η ìετατüπιση του κλιìατιστικοý απαιτεß εξειδικευìÝνεò γνþσειò και ικανüτητεò. Παρακαλοýìε να 
απευθýνεστε στον αντιπρüσωπο εÜν χρειαστεß ìετατüπιση λüγω ìετακüìισηò Þ αλλαγÞò ìοντÝλου.

ΜÝροò εγκατÜστασηò.

ΛÜβετε υπ’ üψιν την ενüχληση των γειτüνων σαò απü τουò θορýβουò.

ΗλεκτρικÞ εργασßα.

Μετατüπιση συστÞìατοò.
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Προσδιορισìüò ΤìηìÜτων

� ΕσωτερικÞ ìονÜδα
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� ΕξωτερικÞ ìονÜδα 

����ΕσωτερικÞ ìονÜδα
1. Φßλτρο αÝρα
2. Φßλτρο καθαρισìοý αÝρα ìε 

φωτοκαταλýτη απü απατßτη τιτανßου:
• ΑυτÜ τα φßλτρα τοποθετοýνται στην 
εσωτερικÞ πλευρÜ των φßλτρων αÝροò.

3. Εßσοδοò αÝρα
4. Μπροστινü φÜτνωìα

5. ΠλÜκα υποστÞριξηò:
• Η διακοσìητικÞ πλÜκα χρησιìοποιεßται για τη 
στÞριξη του φατνþìατοò κατÜ τη συντÞρηση.

6. Γλωσσßδι Üνω εìπρüσθιου φατνþìατοò 
7. Πτερýγιο (Οριζüντια περσßδα): (σελßδα 12.)
8. Εξοδοò αÝρα
9. Περσßδεò (κÜθετα πτερýγια):

• Οι περσßδεò βρßσκονται ìÝσα στο στüìιο 
εξαγωγÞò αÝρα. (σελßδα 12.)

10. ΚαπÜκι αεραγωγοý εξüδου
11. Οθüνη
12. Äιακüπτηò ΑΝΟΙΧΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

εσωτερικÞò ìονÜδαò: (σελßδα 10.)
• ΠιÝστε ìια φορÜ αυτü το πλÞκτρο για να ξεκινÞσει 

η λειτουργßα. ΠιÝστε και πÜλι για να τη διακüψετε.

• Ο τρüποò λειτουργßαò αναφÝρεται στον 
παρακÜτω πßνακα.

• Αυτü το πλÞκτρο χρειÜζεται üταν δεν 
βρßσκετε το τηλεχειριστÞριο.

13. ΑισθητÞραò θερìοκρασßαò δωìατßου:
• ΑισθητÞραò θερìοκρασßαò εξωτερικοý 
αÝρα ΜετρÜει τη θερìοκρασßα 
περιβÜλλοντοò γýρω απü τη ìονÜδα.

14. Λυχνßα λειτουργßαò (πρÜσινη)

15. Λυχνßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ (κιτρινο): (σελßδα 18.)
16. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΘΡÙΠÙΝ λυχνßα 

(πρÜσινη): (σελßδα 16.)
17. ΑισθητÞραò ΑΝΘΡÙΠÙΝ:

• Ανιχνεýει τιò κινÞσειò των ατüìων και αυτüìατα 
αλλÜζει απü την κανονικÞ λειτουργßα στη 
λειτουργßα εξοικονüìησηò ενÝργειαò. (σελßδα 16.)

18. ÄÝκτηò σÞìατοò:
• ΜετρÜει τη θερìοκρασßα του αÝρα γýρω απü τη ìονÜδα.
• ¼ταν η ìονÜδα λαìβÜνει Ýνα σÞìα, 
ακοýγεται Ýνα σýντοìο ìπιπ.
• Εκκßνηση λειτουργßαò .. ìπιπ-ìπιπ
• ΑλλαγÞ ρυθìßσεων ....... ìπιπ
• ÄιακοπÞ λειτουργßαò..... ìπιιιιιιιιπ

����ΕξωτερικÞ ìονÜδα 
19. Εßσοδοò αÝρα: (Πßσω και στο πλÜι)

20. Εξοδοò αÝρα

21. ΣωλÞνωση ψυκτικοý υγροý και καλþδιο 
σýνδεσηò ìονÜδων

22. ΣωλÞναò αποστρÜγγισηò

23. ΑκροδÝκτηò γεßωσηò:
• Βρßσκεται ìÝσα απü αυτü το καπÜκι.

Η εìφÜνιση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò ìπορεß να διαφÝρει σε ορισìÝνα ìοντÝλα.

21

22

2320

19

Λειτουργßα
Ρýθìιση 

θερìοκρασßαò
Ταχýτητα 
ροÞò αÝρα

F(C)TXG ΑΥΤΟΜΑΤΗ 25°C ΑΥΤΟΜΑΤΗ
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� ΤηλεχειριστÞριο

1. Ποìπüò σÞìατοò:
• Μεταδßδει σÞìατα στην εσωτερικÞ ìονÜδα.

2. Οθüνη:
• Εìφανßζονται οι τρÝχουσεò ρυθìßσειò.

(Στη διπλανÞ εικüνα, για λüγουò 
επεξÞγησηò, κÜθε τìÞìα τηò οθüνηò 
εìφανßζεται ìε üλεò τιò ενδεßξειò αναììÝνεò.)

3. Κουìπß ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ: Λειτουργßα 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΘΡÙΠÙΝ (σελßδα 16.)

4. Κουìπß ΠΛΗΡHΣ ΙΣΧΥΣ:
Λειτουργßα ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ (σελßδα 14.)

5. ΚουìπιÜ ρýθìισηò ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:
• Για αλλαγÞ τηò ρýθìισηò τηò 
θερìοκρασßαò.

6. Κουìπß ΑΝΟΙΧΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΤΟΣ:
• ΠιÝστε ìßα φορÜ για Ýναρξη λειτουργßαò.
ΠιÝστε ακüìα ìßα φορÜ για παýση.

7. ΠλÞκτρο επιλογÞò ΤΡΟΠΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
• ΕπιλογÞ του τρüπου λειτουργßαò

(ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) (σελßδα 10.)

8. Κουìπß ΣΙÙΠΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Λειτουργßα 
ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ (σελßδα 15.)

9. Κουìπß ρýθìισηò ΑΝΕΜΙΣΤ¹ΡΑΣ:
• ΕπιλογÞ τηò ρýθìισηò ροÞò του αÝρα.

10. Κουìπß ΤΑΛΑΝΤÙΣΗΣ: (σελßδα 12.)
• Πτερýγιο (Οριζüντια περσßδα)

11. Κουìπß ΤΑΛΑΝΤÙΣΗΣ: (σελßδα 12.)
• Περσßδεò (ΚÜθετο πτερýγιο)

12. Κουìπß λειτουργßαò COMFORT AIRFLOW:
(σελßδα 13.)

13. Κουìπß ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ: (σελßδα 19.)
14. Κουìπß ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ: (σελßδα 18.)
15. Κουìπß ρýθìισηò ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ:

• Για αλλαγÞ τηò ρýθìισηò τηò þραò.
16. Κουìπß ΑΚΥΡÙΣΗ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ:

• Ακýρωση τηò ρýθìισηò του χρονοδιακüπτη.
17. Κουìπß ΡΟΛΟΪ: (σελßδα 9.)

1

5

6

9

10

11

12
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17
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Προετοιìασßα Πριν τη Λειτουργßα

� Για ρýθìιση των ìπαταριþν

1. Σýρετε το πρüσθιο καπÜκι για να το 
βγÜλετε.

2. Σετ 2 ξηρþν ìπαταριþν (AAA).

3. ΤοποθετÞστε το πρüσθιο καπÜκι üπωò πριν.

ΠΡΟΣΟΧΗ
���� ΣχετικÜ ìε τιò ìπαταρßεò

• Για την αντικατÜσταση χρησιìοποιÞστε ìπαταρßεò ßδιου τýπου και αντικαταστÞστε και τιò 
δýο παλιÝò ìπαταρßεò.

• ¼ταν το σýστηìα δε χρησιìοποιεßται για ìεγÜλο χρονικü διÜστηìα, βγÜλτε τιò ìπαταρßεò.
• Συνιστοýìε την αντικατÜστασÞ τουò ìßα φορÜ το χρüνο, αλλÜ εÜν η οθüνη του 
τηλεχειριστÞριο αρχßσει να εξασθενεß Þ παρουσιÜζονται προβλÞìατα στη λÞψη, 
παρακαλοýìε να αντικαταστÞσετε ìε καινοýργιεò αλκαλικÝò ìπαταρßεò. Μη χρησιìοποιεßτε 
ìπαταρßεò ìαγγανßου.

• Οι προìηθευüìενεò ìπαταρßεò χρησιìεýουν για την αρχικÞ χρÞση του συστÞìατοò.
Η διÜρκεια των ìπαταριþν ìπορεß να εßναι περιορισìÝνη, ανÜλογα ìε την ηìεροìηνßα 
κατασκευÞò του κλιìατιστικοý.

���� ΑντικατÜσταση ìπαταριþν
• ¼ταν αλλÜζετε τη ìπαταρßα, αφαιρÝστε την παλιÜ, περιìÝνετε ìερικÜ λεπτÜ και στη 
συνÝχεια τοποθετÞστε την καινοýργια ìπαταρßα.

2

3

1

ÔïðïèåôÞóôå ôéò ìðáôáñßåò ìå ôç

óùóôÞ ðïëéêüôçôá åëÝã÷ïíôáò �

ôï + êáé ôï � !
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Προετοιìασßα Πριν τη Λειτουργßα

� Για το χειρισìü του τηλεχειριστÞριο
• Για να χρησιìοποιÞσετε το τηλεχειριστÞριο, στρÝψτε τον 
ποìπü προò την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΕÜν υπÜρχει κÜποιο 
αντικεßìενο, üπωò ìια κουρτßνα, ìεταξý τηò ìονÜδαò και 
του τηλεχειριστÞριο, το οποßο εìποδßζει τα σÞìατα, η 
ìονÜδα δεν ìπορεß να λειτουργÞσει.

• Μην ρßχνετε κÜτω το τηλεχειριστÞριο και ìην το βρÝχετε.
• Η ìÝγιστη απüσταση επικοινωνßαò εßναι 7 ìÝτρα περßπου.

� Για να στερεþσετε τη βÜση του 
τηλεχειριστÞριο στον τοßχο

1. ΕπιλÝξτε ìια θÝση απü την οποßα τα 
σÞìατα ìποροýν να φθÜνουν στη 
ìονÜδα.

2. Στερεþστε το συγκρατητικü σε Ýναν 
τοßχο, σε ìια κολüνα Þ σε παρüìοιο 
σηìεßο, ìε βßδεò απü την τοπικÞ αγορÜ.

3. ΤοποθετÞστε το τηλεχειριστÞριο στην 
ειδικÞ θÞκη τηλεχειριστÞριο.

� ΕνεργοποιÞστε τον διακüπτη ισχýοò
• Η ενεργοποßηση του διακüπτη ισχýοò θα ανοßξει 

Üπαξ το φÜτνωìα και το πτερýγιο και Ýπειτα θα τα 
κλεßσει. (Εßναι ìια φυσιολογικÞ λειτουργßα.)

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• ΚατÜ τη λειτουργßα (π.χ. üταν το φÜτνωìα εßναι ανοιχτü Þ üταν ανοßγει και κλεßνει), ìην αγγßζετε το φÜτνωìα ìε τα χÝρια σαò.

���� ΣχετικÜ ìε το τηλεχειριστÞριο
• ΠοτÝ ìην αφÞνετε το τηλεχειριστÞριο σε απευθεßαò ηλιακü φωò.
• Τυχüν σκüνη επÜνω στον ποìπü Þ το δÝκτη σηìÜτων Ýχει ωò αποτÝλεσìα ìεßωση τηò 
ευαισθησßαò τουò. Σκουπßστε τη σκüνη ìε Ýνα ìαλακü πανß.

• Η επικοινωνßα των σηìÜτων ìπορεß να εìποδιστεß εÜν στο ßδιο δωìÜτιο βρßσκεται ìια λÜìπα φθορισìοý ìε ηλεκτρονικÞ 
εκκßνηση (üπωò οι λαìπτÞρεò αναστροφÞò). Σε ìια τÝτοια περßπτωση, συìβουλευθεßτε το κατÜστηìα αγορÜò.

• ΕÜν τα σÞìατα του τηλεχειριστÞριο επηρεÜζουν το χειρισìü κÜποιαò Üλληò συσκευÞò, 
ìετακινÞστε αλλοý αυτÞ τη συσκευÞ Þ συìβουλευθεßτε το κατÜστηìα αγορÜò.

ÄÝêôçò

ÂÜóç �
ôçëå÷åéñéóôÞñéï

ÐéÝóôå

� Ãéá íá ôï âãÜëåôå, ôñáâÞîôå �
	ôï ðñïò ôá åðÜíù.

ÖÜôíùìá

Ðôåñýãéï
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� Για ρýθìιση του ρολογιοý

1. ΠιÝστε το “Κουìπß ΡΟΛΟΪ”.

Στην οθüνη εìφανßζεται  .

 Η Ýνδειξη αναβοσβÞνει.

2. ΠιÝστε το “Κουìπß ρýθìισηò 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ” για να ρυθìßσετε 
την τρÝχουσα þρα.

Κρατþνταò πατηìÝνα τα πλÞκτρα “ ” Þ “ ” ,η 
Ýνδειξη τηò þραò αυξÜνεται Þ ìειþνεται γρÞγορα 
στην οθüνη.

3. ΠιÝστε το “Κουìπß ΡΟΛΟΪ”.

Η Ýνδειξη αναβοσβÞνει.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
���� ΣυìβουλÝò για την εξοικονüìηση ενÝργειαò

• Φροντßστε να ìην ψýχετε το δωìÜτιο πολý
 Η διατÞρηση τηò ρýθìισηò τηò θερìοκρασßαò σε ìεσαßο επßπεδο 
βοηθÜ στην εξοικονüìηση ενÝργειαò.

• Καλýπτετε τα παρÜθυρα ìε στüρια Þ κουρτßνεò.
Η παρεìπüδιση του ηλßου και του εξωτερικοý αÝρα αυξÜνει την 
απüδοση ψýξηò (θÝρìανσηò).

• Τα βουλωìÝνα φßλτρα αÝρα προκαλοýν ìη αποδοτικÞ λειτουργßα και κατ' επÝκταση απþλεια ενÝργειαò. 
ΚαθαρßζετÝ τα ìια φορÜ κÜθε δýο εβδοìÜδεò.

���� Παρακαλþ προσÝξτε
• Το κλιìατιστικü καταναλþνει πÜντα 15 - 35 watt ηλεκτρικÞò ενÝργειαò, ακüìη και χωρßò να λειτουργεß.
• ΕÜν πρüκειται να ìην χρησιìοποιÞσετε το κλιìατιστικü για πολý καιρü, για παρÜδειγìα την Üνοιξη Þ το 
φθινüπωρο, κατεβÜστε την ηλεκτρικÞ ασφÜλεια.

• Χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü ìε τιò ακüλουθεò συνθÞκεò.

• Η λειτουργßα εκτüò αυτþν των ορßων υγρασßαò Þ θερìοκρασßαò, ìπορεß να οδηγÞσει σε 
απενεργοποßηση του συστÞìατοò απü Ýνα εξÜρτηìα ασφαλεßαò.

1, 3

2

Συνιστþìενη ρýθìιση 
θερìοκρασßαò

Ψýξη: 26°C – 28°C
ΘÝρìανση: 20°C – 24°C

Λειτουργßα ΣυνθÞκεò λειτουργßαò ΕÜν δεν διακοπεß η λειτουργßα εκτüò αυτþν των ορßων:

ΨΥΞΗ
ΕξωτερικÞ θερìοκρασßα: 〈2/3/4/5MXS〉 –10 Ýωò 46°C

〈RXG〉 10 Ýωò 46°C
ΕσωτερικÞ θερìοκρασßα: 18 Ýωò 32°C
ΕσωτερικÞ υγρασßα: 80% max.

• ΥπÜρχει περßπτωση να ενεργοποιηθεß Ýνα εξÜρτηìα 
ασφαλεßαò και να διακüψει τη λειτουργßα. 
(Σε πολλαπλÜ συστÞìατα, υπÜρχει περßπτωση να ενεργοποιηθεß 
και να διακüψει τη λειτουργßα ìüνο τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.)

• Μπορεß να προκληθεß συìπýκνωση υδρατìþν στην 
εσωτερικÞ ìονÜδα και στÜξιìο νεροý.

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕξωτερικÞ θερìοκρασßα: 〈2/3/4/5MXS〉 –15 Ýωò 15,5°C
〈RXG〉 –15 Ýωò 20°C

ΕσωτερικÞ θερìοκρασßα: 10 Ýωò 30°C

• ΥπÜρχει περßπτωση να ενεργοποιηθεß Ýνα εξÜρτηìα 
ασφαλεßαò και να διακüψει τη λειτουργßα.

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΕξωτερικÞ θερìοκρασßα: 〈2/3/4/5MXS〉 –10 Ýωò 46°C
〈RXG〉 10 Ýωò 46°C

ΕσωτερικÞ θερìοκρασßα: 18 Ýωò 32°C
ΕσωτερικÞ υγρασßα: 80% max.

• ΥπÜρχει περßπτωση να ενεργοποιηθεß Ýνα εξÜρτηìα 
ασφαλεßαò και να διακüψει τη λειτουργßα.

• Μπορεß να προκληθεß συìπýκνωση υδρατìþν στην 
εσωτερικÞ ìονÜδα και στÜξιìο νεροý.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργßα ΑΥΤΟΜΑΤΗ · ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ · 
ΨΥΞΗ · ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
Το κλιìατιστικü λειτουργεß ìε τον τρüπο λειτουργßαò που θα επιλÝξετε.
Απü την επüìενη φορÜ και ìετÜ, το κλιìατιστικü θα λειτουργεß ìε τον 
ßδιο τρüπο που επιλÝξατε.

� Για Ýναρξη λειτουργßαò
1. ΠιÝστε το “Κουìπß ΤΡΟΠΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” και επιλÝξτε Ýναν 
τρüπο λειτουργßαò.
• ΚÜθε πÜτηìα του πλÞκτρου αλλÜζει τη 
ρýθìιση του τρüπου λειτουργßαò ìε τη σειρÜ.

: ΑΥΤΟΜΑΤΗ

: ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

: ΨΥΞΗ

: ΘΕΡΜΑΝΣΗ

: ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

2. ΠιÝστε το “κουìπß ΑΝΟΙΧΤΟΣ/
ΚΛΕΙΣΤΟΣ”.
• Η λυχνßα λειτουργßαò θα ανÜψει και το καπÜκι θα ανοßξει.

� Για διακοπÞ λειτουργßαò
3. ΠιÝστε το “Κουìπß ΑΝΟΙΧΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΤΟΣ” ξανÜ.

• Η λυχνßα λειτουργßαò θα σβÞσει και το καπÜκι θα κλεßσει.

� Για να αλλÜξετε τη ρýθìιση θερìοκρασßαò
4. ΠιÝστε το “Κουìπß ρýθìισηò ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ”. 

Λειτουργßα ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ Þ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Λειτουργßα ΑΥΤΟΜΑΤΗ Þ ΨΥΞΗ Þ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η ρýθìιση θερìοκρασßαò δεν εßναι 
ìεταβλητÞ.

ΠιÝστε “ ” για να αυξÞσετε τη θερìοκρασßα, πιÝστε 

“ ” για να τη ìειþσετε.

Ρυθìßστε τη θερìοκρασßα που θÝλετε.

2, 3

4

5

1
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� Για να αλλÜξετε τη ρýθìιση ταχýτηταò του αÝρα

5. ΠιÝστε το “Κουìπß ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ”.

• Αθüρυβη λειτουργßα εσωτερικÞò ìονÜδαò

¼ταν η ροÞ αÝρα ρυθìßζεται στο “ ”, ìειþνεται ο θüρυβοò τηε εσωτερικÞò ìονÜδαò. 
ΧρησιìοποιÞστε το üταν θÝλετε να ìειωθεß ο θüρυβοò.

ΕνδÝχεται να ìειωθεß η ικανüτητα τηò ìονÜδαò üταν η παροχÞ αÝρα ρυθìιστεß σε χαìηλü επßπεδο.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ

Λειτουργßα ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
Λειτουργßα ΑΥΤΟΜΑΤΗ Þ ΨΥΞΗ Þ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Þ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Η παροχÞ αÝρα Ýχει σταθεροποιηθεß στη 
ìÝγιστη ρýθìιση

Εßναι διαθÝσιìεò πÝντε ταχýτητεò ροÞò αÝρα απü την 

“ ” Ýωò την “ ” συν την “ ” “ ”. 

���� Σηìεßωση σχετικÜ ìε τη λειτουργßα ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• ΕπειδÞ το κλιìατιστικü αυτü θερìαßνει το χþρο ìεταφÝρονταò θερìüτητα απü τον 
εξωτερικü αÝρα στον εσωτερικü, η ικανüτητα θÝρìανσηò ìειþνεται ìε χαìηλüτερεò 
εξωτερικÝò θερìοκρασßεò. ΕÜν η ενÝργεια θÝρìανσηò δεν επαρκεß, εßναι καλýτερα να 
χρησιìοποιεßτε και κÜποια Üλλη συσκευÞ θÝρìανσηò ìαζß ìε το κλιìατιστικü.

• Το σýστηìα αντλßαò θερìüτηταò θερìαßνει το χþρο κυκλοφορþνταò θερìü αÝρα σε üλα τα 
σηìεßα του χþρου. Απü την Ýναρξη τηò λειτουργßαò θÝρìανσηò, απαιτεßται κÜποιοò χρüνοò 
για να ζεσταθεß ο χþροò.

• Στη λειτουργßα θÝρìανσηò, ìπορεß να συσσωρευτεß πÜγοò στην εξωτερικÞ ìονÜδα και να 
ìειþσει την ικανüτητα θÝρìανσηò. Σε αυτÞ την περßπτωση, το σýστηìα αλλÜζει σε 
λειτουργßα απüψυξηò, για να αποìακρýνει τον πÜγο.

• ΚατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò απüψυξηò, δεν βγαßνει θερìüò αÝραò απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.
���� Σηìεßωση για τη λειτουργßα ΨΥΞΗΣ

• Αυτü το κλιìατιστικü ψýχει το χþρο διοχετεýονταò το θερìü αÝρα του χþρου Ýξω, Ýτσι 
λοιπüν εÜν η εξωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι υψηλÞ, η απüδοση πÝφτει.

���� Σηìεßωση σχετικÜ ìε την ΞΗΡΗ λειτουργια
• Το τσιπ του υπολογιστÞ λειτουργεß ìε σκοπü να απαλλÜξει το χþρο απü την υγρασßα και 
ταυτüχρονα να διατηρÞσει τη θερìοκρασßα üσο αυτü εßναι δυνατü. ΕλÝγχει αυτüìατα τη 
θερìοκρασßα και την παροχÞ αÝρα και εßναι διαθÝσιìη χειροκßνητη ρýθìιση αυτþν των λειτουργιþν.

���� Σηìεßωση για την ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργßα
• Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργßα, το σýστηìα επιλÝγει τον κατÜλληλο τρüπο λειτουργßαò (ΨΥΞΗ 

Þ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ανÜλογα ìε τη θερìοκρασßα του χþρου κατÜ την Ýναρξη λειτουργßαò.
• Το σýστηìα επανεπιλÝγει αυτüìατα τη ρýθìιση σε τακτÜ διαστÞìατα, þστε να φÝρει τη 
θερìοκρασßα του χþρου στα επßπεδα ρýθìισηò του χρÞστη.

• ΕÜν δεν σαò αρÝσει η ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργßα, ìπορεß να επιλÝξετε χειροκßνητα τον τρüπο 
λειτουργßαò και τη ρýθìισηò üπωò επιθυìεßτε.

���� Σηìεßωση σχετικÜ ìε τη ρýθìιση ροÞò του αÝρα
• Σε χαìηλÜ επßπεδα ροÞò αÝρα, το αποτÝλεσìα ψýξηò (θÝρìανσηò) εßναι ìειωìÝνο.
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Ρýθìιση τηò Κατεýθυνσηò ΡοÞò του ΑÝρα
Μπορεßτε να ρυθìßσετε τη κατεýθυνση τηò ροÞò αÝρα 
þστε να νιþθετε πιο Üνετα.

� Για ρýθìιση των 
οριζοντßων περσßδων 
(πτερýγια)

1. ΠιÝστε το “Κουìπß ΤΑΛΑΝΤÙΣΗΣ ”.
• Στην οθüνη υγρþν κρυστÜλλων εìφανßζεται 

η Ýνδειξη “ ”.

2. ¼ταν το πτερýγιο φτÜσει στην 
επιθυìητÞ θÝση πατÞστε το 
“Κουìπß ΤΑΛΑΝΤÙΣΗΣ ” 
(ΤαλÜντωση) ìßα ακüìη φορÜ.
• Το πτερýγιο θα σταìτÞσει να κινεßται.

� Για να ρυθìßσετε τα κÜθετα 
πτερýγια (περσßδεò)

3. ΠιÝστε το “Κουìπß ΤΑΛΑΝΤÙΣΗΣ ”.
• Στην οθüνη υγρþν κρυστÜλλων εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”.

4. ¼ταν οι περσßδεò φτÜσουν στην επιθυìητÞ θÝση, πιÝστε το 
“Κουìπß ΤΑΛΑΝΤÙΣΗ ” ακüìα ìßα φορÜ.
• Οι περσßδεò θα σταìατÞσουν να κινοýνται.

� Για λειτουργßα ΤρισδιÜστατηò ΡοÞò αÝρα
1. 3. ΠιÝστε το κουìπß “ΤΑΛΑΝΤÙΣΗ ” και το κουìπß “ΤΑΛΑΝΤÙΣΗ ”: 
οι ενδεßξειò “ ” και “ ” θα ανÜψουν και το πτερýγιο καθþò και οι 
περσßδεò θα κινηθοýν και αυτÜ.

� Για ακýρωση ΤρισδιÜστατηò ΡοÞò αÝρα
2. 4. ΠιÝστε το κουìπß “ΤΑΛΑΝΤÙΣΗ ” Þ το κουìπß “ΤΑΛΑΝΤÙΣΗ ”.

1, 2

3, 4

5, 6

07_EL_3P166453-1.fm  Page 12  Tuesday, September 20, 2005  9:18 AM



13

� Για να ξεκινÞσετε τη λειτουργßα COMFORT AIRFLOW
5. ΠιÝστε το “Κουìπß COMFORT AIRFLOW ”. 

Ο προσανατολισìüò του πτερυγßου θα αλλÜξει, αποτρÝπονταò το φýσηìα του αÝρα απευθεßαò 
επÜνω στα Üτοìα που βρßσκονται στο δωìÜτιο.

• Στην οθüνη υγρþν κρυστÜλλων εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”.

〈ΨΥΞΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ〉 Το πτερýγιο κινηθεß προò τα πÜνω.

〈ΘΕΡΜΑΝΣΗ〉 Το πτερýγιο θα κινηθεß προò τα κÜτω.

� Για να ακυρþσετε τη λειτουργßα COMFORT AIRFLOW
6. ΠιÝστε ξανÜ το “Κουìπß COMFORT AIRFLOW”.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ¼ταν επιλÝγεται το “Κουìπß ΤΑΛΑΝΤÙΣΗΣ ”, το 
εýροò ταλÜντωσηò του πτερυγßου εξαρτÜται απü τον 
τρüπο λειτουργßαò. (ΒλÝπε την εικüνα.)

ΤρισδιÜστατη (3-D) ΡοÞ αÝρα
• Με τη χρÞση τηò τρισδιÜστατηò ροÞò αÝρα τα ρεýìατα 
ψυχροý αÝρα, που συγκεντρþνονται στο κÜτω ìÝροò του 
δωìατßου, και τα ρεýìατα θερìοý αÝρα, που 
συγκεντρþνονται κοντÜ στην οροφÞ, κυκλοφοροýν 
καθ’üλο το ìÞκοò του δωìατßου, αποτρÝπονταò τον 
σχηìατισìü ψυχρþν και θερìþν περιοχþν.

ΠαροχÞ αÝρα, ¢νεση
• Η παροχÞ αÝρα ρυθìßζεται αυτüìατα.
• Η κατεýθυνση του αÝρα εßναι αυτÞ που φαßνεται στην 
εßκονα δεξιÜ.

���� ΠΡΟΣΟΧΗ
• Χρησιìοποιεßτε πÜντα τη συσκευÞ τηλεχειρισìοý για να 
ρυθìßσετε τη γωνßα του πτερυγßου. ΕÜν προσπαθÞσετε 
να το ìετακινÞσετε βßαια ìε το χÝρι, ενþ αυτü κινεßται, ο 
ìηχανισìüò του ìπορεß να πÜθει ζηìιÜ.

• Να χρησιìοποιεßται πÜντα το τηλεχειριστÞριο για τη 
ρýθìιση των γωνιþν των περσßδων.

5°

80°

75°

30°

10°

40°

Óôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò
ØÕÎÇ Þ ÁÖÕÃÑÁÍÓÇÓ

Óôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò
ÈÅÑÌÁÍÓÇ Þ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ

ÄÉÁÊÏÐÇ

Óôï ìïíôÝëï
ÐÁÑÏ×Ç ÁÅÑÁ - ÁÍÅÓÇ

ÄÉÁÊÏÐÇ

ØÕÎÇ/ÁÖÕÃÑÁÍÓÇÓ
ðåñßðïõ 10°~40°

ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ
ðåñßðïõ 5°~80°

ÈÅÑÌÁÍÓÇ
ðåñßðïõ 30°~75°

ÄÉÁÊÏÐÇ

ÈÅÑÌÁÍÓÇ
80°

ØÕÎÇ
5°
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Λειτουργßα ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ
Η λειτουργßα ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ ανεβÜζει Üìεσα στο 
ìÝγιστο τη λειτουργßα ψýξηò (θÝρìανσηò) ìε 
οποιονδÞποτε τρüπο λειτουργßαò. Μπορεßτε να Ýχετε τη 
ìÝγιστη απüδοση.

� Για την Ýναρξη τηò 
λειτουργßαò ΠΛΗΡHΣ ΙΣΧΥΣ

1. ΠιÝστε το 
“Κουìπß ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ”.
• Η λειτουργßα ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ σταìατÜει σε 

20 λεπτÜ. Κατüπιν το σýστηìα λειτουργεß και 
πÜλι αυτüìατα ìε τιò ρυθìßσειò που ßσχυαν 
πριν την λειτουργßα ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ.

• ¼ταν χρησιìοποιεßτε τη λειτουργßα πληρηò 
ισχγò, ορισìÝνεò λειτουργßεò δεν εßναι 
διαθÝσιìεò.

• Στην οθüνη υγρþν κρυστÜλλων εìφανßζεται 

η Ýνδειξη “ ”.

� Για να ακυρþσετε την 
λειτουργßαò ΠΛΗΡHΣ 
ΙΣΧΥΣ

2. ΠιÝστε ξανÜ το “Κουìπß ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ”.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
���� Σηìειþσειò για την ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ λειτουργßα

• Η λειτουργßα POWERFUL δεν ìπορεß να χρησιìοποιηθεß ìαζß ìε τιò λειτουργßεò SILENT 
(Αθüρυβη), Þ COMFORT. Προτεραιüτητα Ýχει η λειτουργßα τηò οποßαò το κουìπß πιÝζεται 
τελευταßο. (Αυτü δεν περιλαìβÜνει τη λειτουργßα ΗΣΥΧΙΑ.)

• Η λειτουργßα POWERFUL ìπορεß να επιλεχθεß ìüνο üταν η ìονÜδα βρßσκεται σε 
λειτουργßα. Αν πατηθεß το κουìπß διακοπÞò λειτουργßαò, θα ακυρωθοýν οι ρυθìßσειò, και το 

“ ” θα εξαφανιστεß απü την οθüνη LCD.
• Στη λειτουργßα ΨΥΞΗ και ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Για να ìεγιστοποιηθεß το αποτÝλεσìα ψýξηò (θÝρìανσηò), πρÝπει να αυξηθεß η παροχÞ τηò 
εξωτερικÞò ìονÜδαò και η παροχÞ αÝρα να σταθεροποιηθεß στη ìÝγιστη ρýθìιση.
Οι ρυθìßσειò θερìοκρασßαò και παροχÞò αÝρα δεν εßναι ìεταβαλλüìενεò.

• ΚατÜ τη λειτουργßα ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
Η ρýθìιση θερìοκρασßαò ìειþνεται κατÜ 2,5°C και η ταχýτητα ροÞò του αÝρα αυξÜνεται κατÜ λßγο.

• ΚατÜ τη λειτουργßα ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Η ταχýτητα ροÞò του αÝρα σταθεροποιεßται στη ìÝγιστη ρýθìιση.

• ¼ταν χρησιìοποιεßτε τη ρýθìιση ìε χþρο-προτεραιüτηταò
ΒλÝπε “Σηìεßωση για πολλαπλü σýστηìα” (σελßδα 20.)

1, 2
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Λειτουργßα ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ
Η λειτουργßα ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ ìειþνει 
το επßπεδο θορýβου τη εξωτερικÞò ìονÜδαò 
ìεταβÜλλονταò τη συχνüτητα και την ταχýτητα του 
ανεìιστÞρα στην εξωτερικÞ ìονÜδα. Η λειτουργßα αυτÞ 
εßναι χρÞσιìη κατÜ τη διÜρκεια τηò νýχταò.

� Για Ýναρξη τηò λειτουργßα 
ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑÄΑ

1. ΠιÝστε το 
“Κουìπß ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”.
• Στην οθüνη υγρþν κρυστÜλλων εìφανßζεται 

η Ýνδειξη “ ”.

� Για ακýρωση τηò 
λειτουργßαò ΑΘΟΡΥΒΗ 
ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ

2. ΠιÝστε το 
“Κουìπß ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ” 
ξανÜ.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
���� Σηìεßωση σχετικÜ ìε τη λειτουργßα ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ

• ΕÜν χρησιìοποιεßτε Ýνα πολλαπλü σýστηìα, η λειτουργßα αυτÞ θα εκτελεστεß ìüνο üταν η λειτουργßα 
ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ Ýχει ρυθìιστεß σε üλεò τιò εσωτερικÝò ìονÜδεò που λειτουργοýν.
Ùστüσο, εÜν χρησιìοποιεßτε τη ρýθìιση χþρου-προτεραιüτηταò, δεßτε τη “Σηìεßωση σχετικÜ ìε 
πολλαπλÜ συστÞìατα”. (σελßδα 20.)

• Η λειτουργßα αυτÞ εßναι διαθÝσιìη στουò τρüπουò λειτουργßαò ΨΥΞΗ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ και 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ.
(Äεν εßναι διαθÝσιìη στον τρüπο λειτουργßαò ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ και ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ.)

• Η λειτουργßεò ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ και ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ δεν εκτελοýνται και 
οι δýο ταυτüχρονα. 
Äßνεται προτεραιüτητα στη λειτουργßα ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ.

• ΕÜν διακοπεß η λειτουργßα ìε το τηλεχειριστÞριο Þ ìε το διακüπτη ΑΝΟΙΧΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΤΟΣ 
τηò κεντρικÞò ìονÜδαò, üταν γßνεται χρÞση τηò λειτουργßαò ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ 

ΜΟΝΑÄΑ, το “ ” παραìÝνει στην οθüνη του τηλεχειριστÞριο.

1, 2
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Λειτουργßα ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΘΡÙΠÙΝ
“ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΘΡÙΠÙΝ” εßναι ο αισθητÞραò υπÝρυθρων 
ακτßνων που ανιχνεýει τιò κινÞσειò των ατüìων.

� Για Ýναρξη τηò λειτουργßαò 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΘΡÙΠÙΝ

1. ΠιÝστε το “Κουìπß ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ”.
• Στην οθüνη υγρþν κρυστÜλλων εìφανßζεται 

η Ýνδειξη “ ”.

� Για ακýρωση τηò 
λειτουργßαò ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΑΝΘΡÙΠÙΝ

2. ΠιÝστε το 
“Κουìπß ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ” ξανÜ.

[EX.]

¼ταν υπÜρχει κÜποιοò στο δωìÜτιο

• ΚανονικÞ λειτουργßα.
• Η λυχνßα του ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΘΡÙΠÙΝ ανÜβει.

¼ταν δεν υπÜρχει κανÝναò στο δωìÜτιο

• 20 λεπτÜ ìετÜ, αρχßζει η λειτουργßα 
εξοικονüìησηò ενÝργειαò.

• Η λυχνßα του ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΘΡÙΠÙΝ σβÞνει.

ΕÜν κÜποιοò επιστρÝψει στο δωìÜτιο

• ΕπανÝρχεται στην κανονικÞ λειτουργßα.
• Η λυχνßα του ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΘΡÙΠÙΝ ανÜβει.

1, 2
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Για να ακυρþσετε το “ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΘΡÙΠÙΝ”

Σηìειþσειò σχετικÜ ìε το “ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΘΡÙΠÙΝ”

ΠΡΟΣΟΧΗ

���� Λειτουργßα εξοικονüìησηò ενÝργειαò
• ΑλλÜξτε την επιλεγìÝνη θερìοκρασßα –2°C στη θÝρìανση / +2°C στην ψýξη / +2°C στην 
ξηρÞ λειτουργßα.

• Μειþστε ελαφρÜ τη ροÞ του αÝρα κατÜ τη λειτουργßα του ανεìιστÞρα. 
(Στη λειτουργßα ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ìüνο)

• Η εìβÝλεια εφαρìογÞò Ýχει ωò ακολοýθωò.

• Ο αισθητÞραò ìπορεß να ìην ανιχνεýσει κινοýìενα αντικεßìενα σε απüσταση ìεγαλýτερη 
των 7 ìÝτρων. (ΕλÝγξτε την περιοχÞ εφαρìογÞò)

• Η ευαισθησßα ανßχνευσηò του αισθητÞρα ìεταβÜλlεται ανÜλογα ìε τη θÝση τηò εσωτερικÞò 
ìονÜδαò, την ταχýτητα διÝλευσηò των ατüìων, την περιοχÞ θερìοκρασßαò κ.λ.π.

• Ο αισθητÞραò λανθασìÝνα ανιχνεýει ζþα, τιò ακτßνεò του ηλßου, τιò κουρτßνεò üταν κινοýνται 
και το φωò που αντανακλÜται απü τουò καθρÝφτεò ενþ διÝρχονται Üτοìα.

• Η λειτουργßα ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΘΡÙΠÙΝ δεν θα ενεργοποιηθεß κατÜ τη διÜρκεια τηò 
λειτουργßαò πλÞρουò ισχýοò.

• Η νυχτερινÞ λειτουργßα (σελßδα 18.) δεν ενεργοποιεßται εÜν εßναι σε χρÞση η λειτουργßα 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΘΡÙΠÙΝ.

• Μην τοποθετεßτε ìεγÜλα αντικεßìενα κοντÜ στον αισθητÞρα.
Επßσηò, διατηρÞστε τιò ìονÜδεò θÝρìανσηò Þ τουò υγροποιητÝò Ýξω απü την περιοχÞ 
ανßχνευσηò του αισθητÞρα. Ο αισθητÞραò αυτüò ìπορεß να ανιχνεýσει αντικεßìενα που δεν 
θα Ýπρεπε ενþ αντßθετα ìπορεß να ìην ανιχνεýσει αντικεßìενα που θα Ýπρεπε.

• Μην χτυπÜτε Þ πιÝζετε απüτοìα τον ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΘΡÙΠÙΝ. Αυτü ìπορεß να οδηγÞσει 
σε ζηìιÜ και δυσλειτουργßα.

90°

55° 55°

KÜèåôç ãùvßá 90°

(ÐëåõñéêÞ Üðïøç)

Oñéæüíôéá ãùvßá 110°

(¢ðïøç áðü ðÜvù)

7
m7m
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Λειτουργßαò ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ
Οι λειτουργßεò χρονοδιακüπτη χρησιìεýουν για την 
αυτüìατη ενεργοποßηση Þ απενεργοποßηση του 
κλιìατιστικοý τη νýχτα Þ το πρωß. Εßναι επßσηò δυνατÞ η 
συνδυασìÝνη χρÞση των λειτουργιþν ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ και ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ.

� Για χρÞση τηò λειτουργßαò 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ
• Βεβαιωθεßτε üτι το ρολüι δεßχνει τη σωστÞ þρα.
ΕÜν üχι, ρυθìßστε την ακριβÞ þρα. (σελßδα 9.) 

1. ΠιÝστε το “Κουìπß 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ”.

Στην οθüνη εìφανßζεται 

Η Ýνδειξη  αναβοσβÞνει.

2. ΠιÝστε το “Κουìπß ρýθìισηò 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ”ìÝχρι να φτÜσει 
στην επιθυìητÞ ρýθìιση τηò þραò.
• Με κÜθε πÜτηìα εßτε του ενüò Þ του Üλλου 
πλÞκτρου, αυξÜνεται Þ ìειþνεται η ρýθìιση χρüνου 
κατÜ 10 λεπτÜ. Κρατþνταò πατηìÝνο εßτε το Ýνα Þ 
το Üλλο πλÞκτρο, η ρýθìιση αλλÜζει γρÞγορα.

3. ΠιÝστε το “Κουìπß ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ”ξανÜ.
• Η λυχνßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ανÜβει.

� Για ακýρωση τηò λειτουργßαò ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ
4. ΠιÝστε το “Κουìπß ΑΚΥΡÙΣΗ”.

•  Η λυχνßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ σβÞνει.

ΣΗΜΕΙÙΣΕΙΣ
• ΚατÜ τη ρýθìιση του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ, δεν εìφανßζεται η τρÝχουσα þρα.
• Αφοý ρυθìßσετε την ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, η ρýθìιση του χρüνου διατηρεßται 
στηìνÞìη. (Η ìνÞìη ακυρþνεται ìε την αντικατÜσταση των ìπαταριþν του τηλεχειριστÞριο.)

• ¼ταν χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα ìε τον Χρονοδιακüπτη ΑΝΟΙΧΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΤΟΣ, η πραγìατικÞ 
διÜρκεια τηò λειτουργßαò ìπορεß να εßναι διαφορετικÞ απü την þρα που Ýχει επιλÝξει ο χρÞστηò. 

���� ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
¼ταν επιλÝγετε την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ, το κλιìατιστικü ρυθìßζει 
αυτüìατα τη θερìοκρασßα (0,5°C επÜνω στην ΨΥΞΗ, 2,0°C κÜτω στη ΘΕΡΜΑΝΣΗ) þστε 
να αποφευχθεß η υπερβολικÞ ψýξη (θÝρìανση) και να Ýχετε ευχÜριστεò συνθÞκεò ýπνου.

4

2

1, 3
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� Για χρÞση τηò λειτουργßαò ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
• Βεβαιωθεßτε üτι το ρολüι δεßχνει τη σωστÞ þρα. 
ΕÜν üχι, ρυθìßστε την ακριβÞ þρα. (σελßδα 9.)

1. ΠιÝστε το “Κουìπß 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ”.

Στην οθüνη εìφανßζεται 

Η Ýνδειξη  αναβοσβÞνει.

2. ΠιÝστε το “Κουìπß ρýθìισηò 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ”ìÝχρι να φτÜσει 
στην επιθυìητÞ ρýθìιση τηò þραò.
• Με κÜθε πÜτηìα εßτε του ενüò Þ του Üλλου 
πλÞκτρου, αυξÜνεται Þ ìειþνεται η ρýθìιση χρüνου 
κατÜ 10 λεπτÜ. Κρατþνταò πατηìÝνο εßτε το Ýνα Þ 
το Üλλο πλÞκτρο, η ρýθìιση αλλÜζει γρÞγορα.

3. ΠιÝστε το “Κουìπß 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ” ξανÜ.
• Η λυχνßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ανÜβει.

� Για ακýρωση τηò λειτουργßαò ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
4. ΠιÝστε το “Κουìπß ΑΚΥΡÙΣΗ”.

• Η λυχνßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ σβÞνει.

� Για να συνδυÜσετε τιò λειτουργßεò ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ και ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

• ΠαρακÜτω αναφÝρεται Ýνα παρÜδειγìα ρýθìισηò για το συνδυασìü των δýο λειτουργιþν 
χρονοδιακüπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
���� Στιò ακüλουθεò περιπτþσειò, ρυθìßστε και πÜλι το χρονοδιακüπτη.

• ΜετÜ την αποκατÜσταση ìιαò ηλεκτρικÞò ασφÜλειαò.
• ΜετÜ απü διακοπÞ ρεýìατοò
• ΜετÜ την αντικατÜσταση των ìπαταριþν του τηλεχειριστÞριο.

4

2

1, 3

(ÐáñÜäåéãìá)
ÔñÝ÷ïõóá þñá: 11:00 p.m.

(Ç óõóêåõÞ åßíáé óå ëåéôïõñãßá)

×ÑÏÍÏÄÉÁÊÏÐÔÇÓ ÊËÅÉÓÔÏÓ óôéò 0:00 a.m.

×ÑÏÍÏÄÉÁÊÏÐÔÇÓ ÁÍÏÉ×ÔÏÓ óôéò 7:00 a.m. Óõíäõáóìüò

Ï
èü

íç
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Σηìεßωση για Πολλαπλü Σýστηìα
〈〈〈〈〈〈〈〈 Τι εßναι Ýνα “Πολλαπλü σýστηìα”; 〉〉〉〉〉〉〉〉
Το σýστηìα αυτü Ýχει ìια εξωτερικÞ ìονÜδα συνδεδεìÝνη σε πολλαπλÝò 
εσωτερικÝò ìονÜδεò.

� ΕπιλογÞ του Τρüπου Λειτουργßαò
1. Με τη Ρýθìιση Χþρου Προτεραιüτηταò 

παροýσα αλλÜ ανενεργÞ Þ αποýσα.
¼ταν λειτουργοýν περισσüτερεò απü 1 ìονÜδεò, παρÝχεται προτεραιüτητα 
στην πρþτη ìονÜδα που τÝθηκε σε λειτουργßα. 
Σ’αυτÞν την περßπτωση, ρυθìßστε τιò ìονÜδεò που τÝθηκαν σε λειτουργßα 
ìετÜ, στον ßδιο τρüπο λειτουργßαò (*1) ìε την 1η ìονÜδα.
ÄιαφορετικÜ, θα ξεκινÞσουν ìε τη Λειτουργßα ΑναìονÞò και η λυχνßα λειτουργßαò θα αναβοσβÞνει, αυτü üìωò δε σηìαßνει δυσλειτουργßα.

(*1)
• Οι λειτουργßεò ΨΥΞΗ, ΞΗΡΟ και ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ìποροýν να ενεργοποιηθοýν ταυτüχρονα.
• ΚατÜ την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ επιλÝγεται αυτüìατα η λειτουργßα ΨΥΞΗ Þ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ανÜλογα ìε τη θερìοκρασßα του χþρου.

Για το λüγο αυτü, η ρýθìιση ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ εßναι διαθÝσιìη επιλÝγονταò την ßδια λειτουργßα ìε αυτÞν του χþρου üπου Ýχει 
τεθεß σε λειτουργßα η πρþτη ìονÜδα.

〈〈〈〈ΠΡΟΣΟΧΗ〉〉〉〉
ΣυνÞθωò, υπÜρχει προτεραιüτητα τηò λειτουργßαò του χþρου στον οποßο εκκινεßται πρþτα η ìονÜδα, 
αλλÜ οι παρακÜτω καταστÜσειò αποτελοýν εξιαρÝσειò, γι'αυτü πρÝπει να το λαìβÜνετε υπ'üψη σαò.
ΕÜν η λειτουργßα του πρþτου xþρου εßναι λειτουργßα ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ, τüτε η χρÞση τηò λειτουργßαò θÝρìανσηò 
σε οποιονδÞποτε χþρο ìετÜ απü αυτü, θα δþσει προτεραιüτητα στη θÝρìανση. Σ'αυτÞν την περßπτωση, ο χþροò 
ìε τη λειτουργßα ανεìιστÞρα θα ìπει σε κατÜσταση αναìονÞò και η λυχνßα λειτουργßαò θα αναβοσβÞνει.

2. Με ενεργοποιηìÝνη τη ρýθìιση Χþροò Προτεραιüτηταò.
Äεßτε τη “Ρýθìιση Χþρου Προτεραιüτηταò” στην επüìενη σελßδα.

� ΑΘΟΡΥΒΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ λειτουργßα (ÄιαθÝσιìη ìüνο για τη λειτουργßα ψýξηò)
H ΑΘΟΡΥΒΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ λειτουργßα απαιτεß αρχικü προγραììατισìü κατÜ τη διÜρκεια εγκατÜστασηò. 
Για τεχνικÞ υποστÞριξη απευθυνθεßτε στον ìεταπωλητÞ Þ στον αντιπρüσωπο.
Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ λειτουργßα ìειþνει το θüρυβο λειτουργßαò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò κατÜ τη 
διÜρκεια τηò νýχταò Ýτσι þστε να ìην ενοχλοýνται οι γεßτονεò.
• Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ενεργοποιεßται üταν η θερìοκρασßα πÝφτει στουò 5°C Þ πιο 
κÜτω απü τη ìÝγιστη θερìοκρασßα που καταγρÜφηκε εκεßνη την ηìÝρα. Συνεπþò, üταν η διαφορÜ 
θερìοκρασßαò εßναι ìικρüτερη απü 5°C, η λειτουργßα αυτÞ δεν ενεργοποιεßται.

• Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ λειτουργßα ìειþνει αλφρÜ την αποτελεσìατικüτητα ψýξηò τηò ìονÜδαò.

� Λειτουργßα ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ (σελßδα 15.)

1. Με τη Ρýθìιση Χþρου Προτεραιüτηταò παροýσα αλλÜ ανενεργÞ Þ αποýσα.
¼ταν γßνεται χρÞση τηò λειτουργßαò ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ ìε Ýνα Πολλαπλü σýστηìα, ρυθìßστε 
üλεò τιò εσωτερικÝò ìονÜδεò στη λειτουργßα ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ ìε τα τηλεχειριστÞριο τουò.
¼ταν ακυρþνετε τη λειτουργßα ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ, ακυρþστε την απü üλεò τιò εσωτερικÝò ìονÜδεò ìε τα τηλεχειριστÞριο τουò. 
Ùστüσο, η Ýνδειξη τηò λειτουργßαò ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ παραìÝνει στο τηλεχειριστÞριο για τουò Üλλουò χþρουò. Σαò συνιστοýìε 
να αποσυνδÝσετε üλουò τουò χþρουò ìε τα τηλεχειριστÞριο.

2. Με ενεργοποιηìÝνη τη ρýθìιση Χþροò Προτεραιüτηταò.
Äεßτε τη “Ρýθìιση Χþρου Προτεραιüτηταò” στην επüìενη σελßδα.

� ΑσφÜλιση λειτουργßαò Ψýξη/ΘÝρìανση
(ÄιαθÝσιìη ìüνο για ìοντÝλα ìε αντλßα θερìüτητοò)
H ΑΘΟΡΥΒΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ λειτουργßα απαιτεß αρχικü προγραììατισìü κατÜ τη διÜρκεια εγκατÜστασηò. Για 
τεχνικÞ υποστÞριξη απευθυνθεßτε στον ìεταπωλητÞ Þ στον αντιπρüσωπο. Η ΑσφÜλιση Λειτουργßαò Ψýξη/
ΘÝρìανση επιλÝγει αναγκαστικÜ τη λειτουργßα Ψýξηò Þ ΘÝρìανσηò.  Ùστüσο, η Ýνδειξη τηò λειτουργßαò 
ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ παραìÝνει στο τηλεχειριστÞριο για τουò Üλλουò χþρουò. Σαò συνιστοýìε 
να αποσυνδÝσετε üλουò τουò χþρουò ìε τα τηλεχειριστÞρια.
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� Ρýθìιση Προτεραιüτηταò Χþρου
H Ρýθìιση Προτεραιüτηταò Χþρου απαιτεß αρχικü προγραììατισìü κατÜ τη διÜρκεια εγκατÜστασηò. Για 
τεχνικÞ υποστÞριξη απευθυνθεßτε στον ìεταπωλητÞ Þ στον αντιπρüσωπο.
Ο χþροò που Ýχει επιλεχθεß ωò Χþροò Προτεραιüτηταò Ýχει προτεραιüτητα στιò παρακÜτω περιπτþσειò.

1. Προτεραιüτητα Τρüπου Λειτουργßαò.
¼ταν παßρνει προτεραιüτητα ο τρüποò λειτουργßαò του Χþρου Προτεραιüτηταò, ο χρÞστηò ìπορεß να 
επιλÝξει Ýνα διαφορετικü τρüπο λειτουργßαò για τουò Üλλουò χþρουò.
 〈ΠαρÜδειγìα〉

* Ο Χþροò Α εßναι Χþροò Προτεραιüτηταò στιò παρακÜτω περιπτþσειò.
¼ταν στο Χþρο Α επιλÝγεται η λειτουργßα ΨΥΞΗΣ ενþ οι Χþροι Β, Γ και Ä λειτουργοýν ìε τουò 
παρακÜτω τρüπουò λειτουργßαò:

2. Προτεραιüτητα κατÜ τη χρÞση τηò λειτουργßαò ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ.
 〈ΠαρÜδειγìα〉

* Ο Χþροò Α εßναι Χþροò Προτεραιüτηταò στιò παρακÜτω περιπτþσειò.
Οι εσωτερικÝò ìονÜδεò στουò χþρουò A, B, Γ και Ä λειτουργοýν. ΕÜν η ìονÜδα του Χþρου Α τεθεß στη 
λειτουργßα ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ, η ικανüτητα παροχÞò θα συγκεντρωθεß στο Χþρο Α. Σ’αυτÞν την περßπτωση, 
η απüδοση ψýξηò (θÝρìανσηò) των ìονÜδων στουò Χþρουò Β, Γ και Ä θα υποστεß ìια ìικρÞ ìεßωση.

3. Προτεραιüτητα κατÜ τη χρÞση τηò λειτουργßαò ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ.
 〈ΠαρÜδειγìα〉

* Ο Χþροò Α εßναι Χþροò Προτεραιüτηταò στιò παρακÜτω περιπτþσειò.
ΕπιλÝγονταò για τη ìονÜδα στο Χþρο Α την ΘΟΡΥΒΗ λειτουργßα, το κλιìατιστικü αρχßζει τη 
λειτουργßα ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ.
Äεν εßναι αναγκαßο να ρυθìßσετε üλεò τιò σε λειτουργßα εσωτερικÝò ìονÜδεò στην ΑΘΟΡΥΒΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τρüποò λειτουργßαò στο Χþρο B, Γ και Ä ΚατÜσταση των Χþρων Β, Γ και Ä üταν η ìονÜδα στο Χþρο Α βρßσκεται στη λειτουργßα ΨΥΞΗΣ

ΨΥΞΗ Þ ΞΗΡΗ Þ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Ο τρÝχον τρüποò λειτουργßαò διατηρεßται

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Η ìονÜδα ìπαßνει στη Λειτουργßα ΑναìονÞò Η λειτουργßα 
επανÝρχεται üταν ο Χþροò Α σταìατÞσει να λειτουργεß.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΕÜν η ìονÜδα Ýχει ρυθìιστεß στη λειτουργßα ΨΥΞΗ, συνεχßζει να 
λειτουργεß. ΕÜν επιλεχθεß η λειτουργßα ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ìπαßνει στη 
Λειτουργßα ΑναìονÞò Η λειτουργßα επανÝρχεται üταν ο Χþροò Α 
σταìατÞσει να λειτουργεß.
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ΦΡΟΝΤΙÄΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Φροντßδα και Καθαρισìüò
ΠΡΟΣΟΧΗ  

� ΕσωτερικÞ ìονÜδα, ΕξωτερικÞ ìονÜδα και ΤηλεχειριστÞριο
1. Καθαρßστε τιò ìονÜδεò ìε Ýνα ìαλακü πανß.

� Μπροστινü φÜτνωìα
1. Ανοßξτε το ìπροστινü φÜτνωìα. 

• Ανοßξτε το πρüσθιο καπÜκι βÜζονταò Ýνα δÜκτυλο 
στο γλωσßδι και στιò δýο πλευρÝò του πρüσθιου 
καπακιοý.

2. ΒγÜλτε το ìπροστινü φÜτνωìα.
• Με το πρüσθιο καπÜκι ανοιχτü þστε να εßναι σε 
περßπου οριζüντια θÝση,σýρετÝ το προò τα δεξιÜ. 
Ο περιστρεφüìενοò Üξοναò στα αριστερÜ θα αποσπαστεß.
Ο Üξοναò περιστροφÞò στα δεξιÜ ìπορεß να 
αφαιρεθεß σýρονταò το πρüσθιο καπÜκι αριστερÜ.

3. Καθαρßστε το ìπροστινü φÜτνωìα.
• Καθαρßστε την ìε Ýνα ìαλακü πανß εìποτισìÝνο ìε νερü.
• Μπορεßτε να χρησιìοποιÞσετε ìüνο ουδÝτερο 
απορρυπαντικü.

• ΕÜν πλýνετε το πρüσθιο καπÜκι ìε νερü, σκουπßστε το ìε Ýνα πανß και στεγνþστε το στη 
σκιÜ ìετÜ το πλýσιìο.

4. ΤοποθετÞστε το ìπροστινü φÜτνωìα. 
• ΤοποθετÞστε τον περιστρεφüìενο Üξονα στιò δýο 
πλευρÝò του πρüσθιου καπακιοý στιò οπÝò και 
κλεßστε αργÜ. (ΠιÝστε τιò δýο πλευρÝò του 
πρüσθιου καπακιοý.)

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜονÜδεò

• Μην εγγßζετε τα ìεταλλικÜ ìÝρη τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò. ΕÜν αγγßξετε αυτÜ τα εξαρτÞìατα, ìπορεß να 
τραυìατισθεßτε.

• ¼ταν βγÜζετε Þ βÜζετε το ìπροστινü φÜτνωìα, χρησιìοποιεßτε Ýνα γερü και σταθερü σκαìνß και 
προσÝχετε που πατÜτε.

• ¼ταν αφαιρεßτε Þ τοποθετεßτε το πρüσθιο καπÜκι, στηρßξτε καλÜ το καπÜκι ìε τα χÝρια σαò για να ìην πÝσει.
• Για τον καθαρισìü ìη χρησιìοποιεßτε νερü ìε θερìοκρασßα ìεγαλýτερη των 40°C, βενζßνη, πετρÝλαιο, νÝφτι Þ 

Üλλα πτητικÜ υγρÜ, προϊüντα γυαλßσìατοò, βοýρτσεò τριψßìατοò Þ Üλλα αντικεßìενα ìε σκληρÞ επιφÜνεια.
• ΜετÜ τον καθαρισìü, βεβαιωθεßτε üτι το ìπροστινü φÜτνωìα εßναι καλÜ στερεωìÝνο.

• Πριν τον καθαρισìü, σταìατÞστε τη λειτουργßα και κατεβÜστε την ηλεκτρικÞ ασφÜλεια.
• Πριν απü οποιαδÞποτε εργασßα στη ìονÜδα, να σβÞνετε τη ìονÜδα (και να κλεßνετε το φÜτνωìα).

Το Üνοιγìα του καπακιοý κατÜ τη διÜρκεια λειτουργßαò ìπορεß να προκαλÝσει την πτþση του.
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1. Ανοßξτε το ìπροστινü φÜτνωìα. 
• Ανοßξτε το πρüσθιο καπÜκι βÜζονταò Ýνα δÜκτυλο 
στο γλωσßδι σε κÜθε ìßα απü τιò δýο πλευρÝò του 
πρüσθιου καπακιοý και στη συνÝχεια ασφαλßστε 
το ìε την πλÜκα στÞριξηò δεξιÜ.

2. ΤραβÞξτε Ýξω τα φßλτρα αÝρα.
• Σπρþξτε λßγο προò τα επÜνω την προεξοχÞ στο κÝντρο κÜθε φßλτρου αÝρα και ìετÜ τραβÞξτε το προò τα κÜτω. 

3. ΑφαιρÝστε το φßλτρο καθαρισìοý αÝρα 
ìε φωτοκαταλýτη απü απατßτη τιτανßου.
• ΚρατÞστε τα στεγανÜ τìÞìατα του πλαισßου 
και απαγκιστρþστε τουò 4 γÜντζουò.

4. Καθαρßστε Þ αντικαταστÞστε κÜθε φßλτρο.
Äεßτε το σχÞìα.

5. ΒÜλτε το φßλτρο αÝρα και το Φßλτρο 
καθαρισìοý αÝρα ìε φωτοκαταλýτη απü 
απατßτη τιτανßου üπωò Þταν πριν, και 
κλεßστε το ìπροστινü φÜτνωìα. 
• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εισαγÜγει τα δýο παρακÜτω γλωσσÜκια.
• ΕπαναφÝρετε την πλÜκα υποστÞριξηò στην αρχικÞ τηò θÝση.
• ΠιÝστε και τιò δýο πλευρÝò του πρüσθιου καπακιοý.

� Φßλτρο αÝρα
1. Πλýνετε τα φßλτρα αÝρα ìε νερü Þ καθαρßστε τα ìε 

την ηλεκτρικÞ σκοýπα.
• ΕÜν η σκüνη δεν καθαρßζεται εýκολα, πλýνετε ìε ουδÝτερο 
απορρυπαντικü διαλυìÝνο ìε χλιαρü νερü και στη συνÝχεια 
αφÞστε το να στεγνþσει στη σκιÜ.

• ΣυνιστÜται ο καθαρισìüò του φßλτρου κÜθε 2 εβδοìÜδεò.

� Φßλτρο καθαρισìοý αÝρα ìε φωτοκαταλýτη 
απü απατßτη τιτανßου (γκρßζο)
Το φßλτρο καθαρισìοý ìε φωτοκαταλýτη απü απατßτη τιτανßου ìπορεß να αναναιωθεß κÜθε 6 ìÞνεò 
ìε πλýσιìο ìε νερü. Συνιστοýìε την αντικατÜσταση κÜθε 3 χρüνια.

[ ΣυντÞρηση ]
1. ΑφαιρÝστε τη σκüνη ìε ηλεκτρικÞ σκοýπα και καθαρßστε ελαφρÜ ìε νερü.
2. Αν η βρωìιÜ επιìÝνει, ìουλιÜστε το για 10 ìε 15 λεπτÜ σε ìεßγìα νεροý και ουδÝτερου καθαριστικοý.
3. Μην αφαιρεßτε το φßλτρο απü το πλαßσιο üταν καθαρßζετε ìε νερü.
4. ΜετÜ το πλýσιìο, τινÜξτε το νερü που αποìÝνει και αφÞστε το να στεγνþσει στη σκιÜ.
5. Μη στýβετε το φßλτρο üταν αφαιρεßτε νερü απü αυτü, καθþò το υλικü εßναι κατασκευασìÝνο απü χαρτß.

[ ΑντικατÜσταση ]
1. ΑφαιρÝστε τα γλωσσßδια στο πλαßσιο του φßλτρου και αντικαταστÞστε ìε νÝο φßλτρο.

• Απορρßψτε το παλιü φßλτρο ωò εýφλεκτο απüριììα.

Φßλτρα

ÐëÜêá õðïóôÞñéîçò

Ößëôñï áÝñá

Ößëôñï êáèáñéóìïý áÝñá ìå
öùôïêáôáëýôç áðü áðáôßôç
ôéôáíßïõ

Ðëáßóéï
ößëôñïõ

ÃëùóóÜêé

ÐéÝóôå

ÃëùóóÜêé
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ΣΗΜΕΙÙΣΗ

Ελεγχοò

� Πριν απü ìια ìακρÜ περßοδο ìη λειτουργßαò

1. ΕνεργοποιÞστε τη λειτουργßα “Μüνο ΑΝΕΜΙΣΤÞΡΑ” για πολλÝò þρεò 
ìια ìÝρα ìε καλü καιρü για να στεγνþσει το εσωτερικü.
• ΠιÝστε το κουìπß “ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” και επιλÝξτε τη λειτουργßα “ΑΝΕΜΙΣΤÞΡΑ”.

• ΠιÝστε το κουìπß “ΑΝΟΙΧΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΤΟΣ” για να αρχßσει να λειτουργεß.

2. ¼ταν σταìατÞσει η λειτουργßα, κλεßστε το διακüπτη του κλιìατιστικοý 
του χþρου.
• ¼ταν εßναι συνδεδεìÝνη ìια εξωτερικÞ ìονÜδα multi (ìε πολλαπλÜ δοìοστοιχεßα), πριν 
χρησιìοποιÞσετε τη λειτουργßα του ανεìιστÞρα βεβαιωθεßτε üτι δεν χρησιìοποιεßται η 
λειτουργßα θÝρìανσηò σε Üλλο δωìÜτιο. (σελßδα 20.)

3. Καθαρßστε τα φßλτρα αÝρα και τοποθετÞστε τα και πÜλι.

4. ΒγÜλτε τιò ìπαταρßεò απü το τηλεχειριστÞριο.

• Λειτουργßα ìε ακκÜθαρτα φßλτρα:
  (1) δεν εξαφανßζουν τιò οσìÝò του χþρου. (2) δεν καθαρßζουν τον αÝρα του χþρου.
  (3) το αποτÝλεσìα εßναι ìειωìÝνη θÝρìανση Þ ψýξη. (4) ìπορεß να παραχθοýν δυσÜρεστεò οσìÝò.

• Για να παραγγεßλετε το φßλτρο καθαρισìοý αÝρα Þ το φωτοκαταλυτικü αποσìητικü 
φßλτρο, απευθυνθεßτε στο κατÜστηìα üπου αγορÜσατε το κλιìατιστικü.

• Τα παλιÜ φßλτρα αποτελοýν απορρßììατα επιδεκτικÜ καýσηò.

Βεβαιωθεßτε üτι η βÜση, η βÜση στÞριξηò και τα λοιπÜ εξαρτÞìατα τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò δεν 
εßναι φθαρìÝνα Þ διαβρωìÝνα.

Βεβαιωθεßτε üτι τßποτα δεν εìποδßζει τιò εισüδουò και εξüδουò αÝρα τηò εσωτερικÞò και τηò 
εξωτερικÞò ìονÜδαò.

Βεβαιωθεßτε üτι η αποστρÜγγιση λειτουργεß σωστÜ ìÝσω του σωλÞνα αποστρÜγγισηò κατÜ τιò 
λειτουργßεò ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
• ΕÜν απü το σωλÞνα αποστρÜγγισηò δεν βγαßνει νερü, υπÜρχει περßπτωση υπÜρχει 
διαρροÞ νεροý απü την εσωτερικÞ ìονÜδα. Σε ìια τÝτοια περßπτωση, διακüψτε τη 
λειτουργßα και συìβουλευθεßτε το σÝρβιò.

Αντικεßìενο Αρ. ανταλλακτικοý

Φßλτρο καθαρισìοý αÝρα ìε φωτοκαταλýτη απü 
απατßτη τιτανßου (ìε πλαßσιο) 1 σετ

KAF952B41

Φßλτρο καθαρισìοý αÝρα ìε φωτοκαταλýτη απü 
απατßτη τιτανßου (χωρßò πλαßσιο) 1 σετ

KAF952B42
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒÙΝ

Εντοπισìüò βλαβþν

Οι παρακÜτω περιπτþσειò δεν υπονοοýν βλÜβη τηò κλιìατιστικÞò συσκευÞò αλλÜ υπÜρχει κÜποια αιτßα. 
Μπορεßτε να συνεχßσετε να την χρησιìοποιεßτε.

ΑυτÝò οι περιπτþσειò δεν υπονοοýν βλÜβη.

Πρüβληìα ΕξÞγηση

Η λειτουργßα δεν αρχßζει σýντοìα.
• Οταν πατÜτε το πλÞκτρο 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΤΟΣ αìÝσωò 
ìετÜ τη διακοπÞ λειτουργßαò.

• Οταν επανεπιλÝγεται τον τρüπο 
λειτουργßαò.

• Αυτü γßνεται για να προστατευθεß η κλιìατιστικÞ συσκευÞ.
ΠρÝπει να περιìÝνετε για 3 λεπτÜ περßπου.

Ζεστüò αÝραò δεν ρÝει Ýξω 
αìÝσωò ìετÜ την εκκßνηση τηò 
λειτουργßαò θÝρìανσηò.

• Η κλιìατιστικÞ συσκευÞ ζεσταßνεται. ΠρÝπει να περιìÝνετε 
για 1 Ýωò 4 λεπτÜ.
(Το σýστηìα εßναι σχεδιασìÝνο Ýτσι þστε να αρχßζει να αποβÜλλει 
αÝρα ìüνο üταν Ýχει φθÜσει σε ìßα ορισìÝνη θερìοκρασßα.)

Η λειτουργßα θÝρìανσηò 
σταìατÜ ξαφνικÜ και ακοýγεται 
Ýναò Þχοò ρευστοý.

• Το σýστηìα αποβÜλλει τον πÜγο στην εξωτερικÞ ìονÜδα.
ΠρÝπει να περιìÝνετε 3 ìÝχρι 8 λεπτÜ.

Η εξωτερικÞ ìονÜδα αποβÜλλει 
νερü Þ ατìü.

� Στον τρüπο λειτουργßαò ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• Ο πÜγοò πÜνω στην εσωτερικÞ ìονÜδα ìεταβÜλλεται σε νερü Þ 
ατìü üταν η κλιìατιστικÞ συσκευÞ εßναι σε λειτουργßα απüψυξηò.

� Στον τρüπο λειτουργßαò ΨΥΞΗΣ Þ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
• Υγρασßα στον αÝρα συìπυκνþνεται σε νερü στην κρýα 
επιφÜνεια των σωληνþσεων τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò και στÜζει.

ΠÜχνη βγαßνει απü την 
εξωτερικÞ ìονÜδα.

� Αυτü συìβαßνει üταν ο αÝραò στο δωìÜτιο ψýχεται και ìετατρÝπεται σε 
πÜχνη απü την ροÞ του κρýου αÝρα κατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò ψýξηò.

Η εσωτερικÞ ìονÜδα αναδýει 
δυσοσìßα.

� Αυτü συìβαßνει üταν ìυρωδιÝò απü το δωìÜτιο, τα Ýπιπλα, Þ τα τσιγÜρα 
απορροφþνται ìÝσα στη ìονÜδα και αποβÜλλονται ìε την ροÞ του αÝρα.
(ΕÜν συìβαßνει αυτü, σαò προτεßνουìε να ζητÞσετε απü Ýνα τεχνικü 
να πλýνει την εσωτερικÞ ìονÜδα. Συìβουλευτεßτε το σÝρβιò του 
καταστÞìατοò που αγορÜσατε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ.)

Ο ανεìιστÞραò τηò εξωτερικÞò 
ìονÜδαò περιστρÝφεται ενþ η 
κλιìατιστικÞ συσκευÞ δεν 
λειτουργεß.

� Αφοý σταìατÞσει η λειτουργßα:
• Ο εξωτερικüò ανεìιστÞραò συνεχßζει να περιστρÝφεται για 

Üλλα 60 δευτερüλεπτα για προστασßα του συστÞìατοò.
� Ενþ η κλιìατιστικÞ συσκευÞ δεν λειτουργεß:

• Οταν η εξωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι πολý υψηλÞ, ο εξωτερικüò 
ανεìιστÞραò αρχßζει να περιστρÝφεται για προστασßα του συστÞìατοò.

H λειτουργßα σταìÜτησε ξαφνικÜ.
(Η λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ εßναι 
αναììÝνη.)

� Για προστασßα του συστÞìατοò, η κλιìατιστικÞ συσκευÞ ìπορεß να 
σταìατÞσει τη λειτουργßα σε ìßα απüτοìη αυξοìεßωση τηò τÜσηò.
ΕπανÝρχεται αυτüìατα σε λειτουργßα σε 3 λεπτÜ περßπου.

Τα πτερýγια δεν ανοßγουν üταν η 
ìονÜδα ξεκινÞσει να λειτουργεß.

� Για ìονÜδεò πολλαπλþν συστηìÜτων, εÜν η ìονÜδα 
εκκινηθεß κατÜ την απüψυξη, τα πτερýγια δεν θα 
ανοßξουν´πριν τελειþσει η απüψυξη.
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Παρακαλοýìε ελÝγξτε πÜλι πριν καλÝσετε τον τεχνικü.

ΕλÝγξτε πÜλι.

Πρüβληìα Ελεγχοò

Η κλιìατιστικÞ συσκευÞ δεν 
λειτουργεß.
(Η λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ εßναι 
σβηστÞ.)

• ΜÞπωò αποσυνδÝθηκε ο αυτüìατοò διακüπτηò Þ κÜηκε ìßα 
ασφÜλεια;

• ΥπÜρχει διακοπÞ ρεýìατοò;

• Εχετε βÜλει ìπαταρßεò στο τηλεχειριστÞριο;

• Εßναι σωστÜ ρυθìισìÝνοò ο χρονοδιακüπτηò;

Το αποτÝλεσìα Ψýξηò 
(ΘÝρìανσηò) εßναι ανεπαρκÝò.

• Εßναι καθαρÜ τα φßλτρα αÝρα;

• ΥπÜρχει κÜτι που εìποδßζει την εßσοδο Þ την Ýξοδο του αÝρα 
τηò εσωτερικÞò και τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò;

• Εßναι σωστÞ η ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò;

• Εßναι κλειστÝò οι πüρτεò και τα παρÜθυρα;

• Εßναι ρυθìισìÝνεò κατÜλληλα η ταχýτητα ροÞò του αÝρα και η 
διεýθυνση αÝρα;

• Εßναι η ìονÜδα ρυθìισìÝνη στη λειτουργßα ìε τον ΑισθητÞρα 
Ανθρþπων; (σελßδα 16.)

Η λειτουργßα σταìατÜ ξαφνικÜ.
(Η λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
αναβοσβÞνει.)

• Εßναι καθαρÜ τα φßλτρα αÝρα;

• ΜÞπωò υπÜρχει κÜτι που ìπλοκÜρει το στüìιο εισüδου Þ το 
στüìιο εξüδου αÝρα των εσωτερικþν και εξωτερικþν ìονÜδων;
Καθαρßστε τα φßλτρα αÝροò Þ αποìακρýνατε τα εìπüδια και 
κλεßστε το διακüπτη. Κατüπιν συνδÝστε τον ξανÜ και 
προσπαθÞστε να θÝσετε σε λειτουργßα την κλιìατιστικÞ 
συσκευÞ ìε το τηλεχειριστÞριο. ΕÜν η λυχνßα εξακολουθεß να 
αναβοσβÞνει, απευθυνθεßτε στο κατÜστηìα üπου αγορÜσατε 
το κλιìατιστικü.

• Εßναι üλεò οι εσωτερικÝò ìονÜδεò, που εßναι συνδεδεìÝνεò σε 
εξωτερικÝò ìονÜδεò του Πολλαπλοý συστÞìατοò, ρυθìισìÝνεò 
στον ßδιο τρüπο λειτουργßαò;
ΕÜν üχι, ρυθìßστε üλεò τιò εσωτεικÝò ìονÜδεò στον ßδιο τρüπο 
λειτουργßαò και επαληθεýστε üτι οι λυχνßεò αναβοσβÞνουν.
Ùστüσο, εÜν Ýχει επιλεχθεß η “ΑΥΤΟΜΑΤΗ”, επιλÝξτε σε üλεò τιò 
εσωτερικÝò ìονÜδεò τη λειτουργßα “ΨΥΞΗ” or “ΘΕΡΜΑΝΣΗ” για 
λßγο και ελÝγξτε ξανÜ εÜν οι λυχνßεò λειτουργοýν κανονικÜ.
ΕÜν ìετÜ απü τιò παραπÜνω ενÝργειεò οι λυχνßεò σταìατÞσουν να 
αναβοσβÞνουν, σηìαßνει üτι δεν υπÜρχει δυσλειτουργßα.
(σελßδα 20.)

ΠαρουσιÜστηκε ìßα ασυνÞθιστη 
κατÜσταση κατÜ τη διÜρκεια τηò 
λειτουργßαò.

• Η κλιìατιστικÞ συσκευÞ ìπορεß να παρουσιÜσει βλÜβη üταν 
υπÜρχουν κεραυνοß Þ ραδιοφωνικÜ κýìατα. ΑποσυνδÝστε τον 
αυτüìατο διακüπτη, συνδÝστε τον ξανÜ και προσπαθÞστε να θÝσετε 
σε λειτουργßα την κλιìατιστικÞ συσκευÞ ìε το τηλεχειριστÞριο.

Το πρüσθιο καπÜκι και το 
καπÜκι του στοìßου εξüδου δεν 
θα ανοßξουν.
(αναβοσβÞνει το λαìπÜκι 
λειτουργßαò.)

• ¸χει πιαστεß κÜτι στο φÜτνωìα;

• ΑφαιρÝστε το αντικεßìενο και δοκιìÜστε ξανÜ να το θÝσετε σε 
λειτουργßα ìε το τηλεχειριστÞριο.
Αν ακüìα δεν ìπορεßτε να ανοßξετε το φÜτνωìα, αποταθεßτε στον 
αντιπρüσωπο σαò αν το λαìπÜκι λειτουργßαò συνεχßζει να αναβοσβÞνει.
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ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
� Oταν συìβεß κÜτι παρÜξενο (üπωò η ìυρωδιÜ καìÝνου), σταìατÞστε τη λειτουργßα και αποσυνδÝστε 
τον αυτüìατο διακüπτη.
Αν συνεχιστεß η λειτουργßα σε ìßα ìη-φυσιολογικÞ κατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει προβλÞìατα, 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Συìβουλευτεßτε το σÝρβιò του καταστÞìατοò που αγορÜσατε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ.

� Μην προσπαθεßτε να επισκευÜσετε Þ να τροποποιÞσετε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ ìüνοò σαò.
ΛανθασìÝνη εργασßα ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßεò Þ πυρκαγιÜ.
Συìβουλευτεßτε το σÝρβιò του καταστÞìατοò που αγορÜσατε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ.

Αν παρουσιαστεß Ýνα απü τα παρακÜτω συìπτþìατα, καλÝστε αìÝσωò το σÝρβιò.

ΠροϋποθÝσειò απüρριψηò
Το κλιìατιστικü σαò επισηìαßνεται ìε αυτü το σýìβολο. Αυτü σηìαßνει üτι οι ηλεκτρικÝò και 
ηλεκτρονικÝò συσκευÝò πρÝπει να απορρßπτονται χωριστÜ απü τα οικιακÜ απορρßììατα.

Μην προσπαθÞσετε να αποσυναρìολογÞσετε ìüνοι σαò το σýστηìα: Η αποσυναρìολüγηση τηò 
ìονÜδαò κλιìατισìοý, ο χειρισìüò του ψυκτικοý ìÝσου, του λαδιοý και των Üλλων ìερþν θα πρÝπει 
να γßνεται απü κÜποιο ειδικευìÝνο τεχνικü, σýìφωνα ìε τη σχετικÞ τοπικÞ και εθνικÞ νοìοθεσßα.

Για την εκ νÝου χρÞση, την ανακýκλωση και την επισκευÞ, οι ìονÜδεò κλιìατισìοý θα πρÝπει να 
υφßστανται επεξεργασßα σε ειδικÝò εγκαταστÜσειò. Επιβεβαιþνονταò üτι αυτü το προϊüν απορρßπτεται σωστÜ, θα 
αποφýγετε ενδεχüìενεò αρνητικÝò συνÝπειεò για το περιβÜλλον και την υγεßα. Παρακαλþ επικοινωνÞστε ìε τον 
τεχνικü εγκατÜστασηò Þ τιò τοπικÝò αρχÝò για περισσüτερεò πληροφορßεò.

Οι ìπαταρßεò θα πρÝπει να αφαιροýνται απü το τηλεχειριστÞριο και να απορρßπτονται ξεχωριστÜ, σýìφωνα ìε τη 
σχετικÞ τοπικÞ και εθνικÞ νοìοθεσßα.

ΚÜτω απü ορισìÝνεò συνθÞκεò λειτουργßαò, το εσωτερικü του κλιìατιστικοý ìπορεß να γεìßσει ìετÜ απü 
αρκετÝò εποχÝò χρÞσηò, Ýχονταò ωò αποτÝλεσìα τη χαìηλÞ απüδοση. ΣυστÞνεται η περιοδικÞ 
συντÞρηση απü Ýναν ειδικü εκτüò απü τον συνÞθη καθαρισìü απü τον χρÞστη. Για εξειδικευìÝνη 
συντÞρηση, επικοινωνÞστε ìε το κατÜστηìα εξυπηρÝτησηò απü το οποßο αγορÜσατε το κλιìατιστικü.
Το κüστοò τηò συντÞρησηò επιβαρýνει τον χρÞστη.

ΚαλÝστε το σÝρβιò αìÝσωò.

� ΜετÜ απü διακοπÞ ρεýìατοò
Το κλιìατιστικü επαναφÝρει τη λειτουργßα 
αυτüìατα σε περßπου 3 λεπτÜ. ΠρÝπει ìüνο να 
περιìÝνετε λßγο.

� Κεραυνüò
Αν κεραυνüò ενδÝχεται να χτυπÞσει σε γειτονικÞ περιοχÞ, 
σταìατÞστε τη λειτουργßα και ΚΛΕΙΣΤΕ το διακüπτη του 
ρεýìατοò για την προστασßα του συστÞìατοò.

ΣυστÞνουìε την περιοδικÞ συντÞρηση.

�	Ôï êáëþäéï çëåêôñéêÞò ôñïöïäïóßáò åßíáé

õðåñâïëéêÜ æåóôü Þ êáôåóôñáììÝíï.

�	Åíáò ðáñÜîåíïò Þ÷ïò áêïýãåôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò.

�	Ï äéáêüðôçò áóöáëåßáò, ìßá áóöÜëåéá, Þ ï äéáêüðôçò

äéáññïÞò ðñïò ôç ãç äéáêüðôåé óõ÷íÜ ôç ëåéôïõñãßá.

�	Óõ÷íÜ Ýíáò äéáêüðôçò Þ Ýíá ðëÞêôñï äåí ëåéôïõñãïýí 	óùóôÜ.

�	ÕðÜñ÷åé ìõñùäéÜ êáìÝíïõ.

�	Íåñü äéáññÝåé áðü ôçí åóùôåñéêÞ ìïíÜäá.

ÁðïóõíäÝóôå ôïí

áõôüìáôï

äéáêüðôç êáé

êáëÝóôå ôï óÝñâéò.
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ÄΙΓΝÙΣΗ ΒΛΒΗΣ ΑΠ¼ ΤΟ ΤΗΛΕχΕΙΡΙΣΤÞΡΙΟ
Στη ARC433A41, τα τìÞìατα Ýνδειξηò θερìοκρασßαò στην κεντρικÞ ìονÜδα παρουσιÜζουν αντßστοιχουò κωδικοýò.

1. ¼ταν κρατÜτε πιεσìÝνο για 5 δευτερüλεπτα το πλÞκτρο ακýρωσηò του χρονοìετρητÞ, η 

Ýνδειξη “ ” αναβοσβÞνει στο τìÞìα Ýνδειξηò τηò θερìοκρασßαò.

2. ΠιÝστε αρκετÝò φορÝò το πλÞκτρο ακýρωσηò του χρονοìετρητÞ ìÝχριò üτου ακουστεß Ýναò βüìβοò. 
• Η Ýνδειξη κωδικοý αλλÜζει ìε τον τρüπο που φαßνεται πιο κÜτω και ειδοποιεß ìε Ýνα χαρακτηριστικü ìακρý Þχο.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ

Αυτüìατη διÜγνωση.

 ΚÙÄΙΚ¼Σ ΣΗΜΑΣºΑ

Σ¾ΣΤΗΜΑ

00 ΚΑΝΟΝΙΚ¹
UA ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝÄΥΑΣΜΟΥ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ-ΕΞÙΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ
U0 ΕΛΛΕΙΨΗ ΨΥΚΤΙΚΟ¾

U2 ΠΤÙΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ¹ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛÙΜΑΤΟΣ
U4 ΑÄΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑÄΟΣΗΣ (ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ)

ΕΣÙΤΕΡΙΚ¹ 
ΜΟΝÄΑ

A1 ΕΛΑΤΤÙΜΑ ΣΤΟ ΕΣÙΤΕΡΙΚO PCB (ΠΛΑΚ¸ΤΑ ΤΥΠÙΜ¸ΝΟΥ ΚΥΚΛÙΜΑΤΟΣ)

A5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ¹ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΥΞΗΣ
A6 ΒΛΒΗ ΚΙΝΗΤ¹ΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤ¹ΡΑ
C4 ΕΛΑΤΤÙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΙΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

C7 ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΑΤΝÙΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
C9 ΕΛΑΤΤÙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΙΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣºΑΣ Α¸ΡΑ ΑΝΑΡΡ¼ΨΗΣΗΣ

ΕΞÙΤΕΡΙΚ¹ 
ΜΟΝÄΑ

EA ΣΦΛΜΑ ΜΕΤΑΓÙΓ¹Z Ψ¾ΞΗZ-Θ¸ΡΜΑΝΣΗZ

E1 ΣΦΑΛΜΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
E5 ΕΚΚΙΝΗΣΗ OL
E6 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

E7 ΣΦΑΛΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ (DC)
F3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣÙΛΗΝΑ ΕΚΡΟΗΣ
F6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ)

H0 ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
H6 ÄΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓÙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
H8 ΑΝÙΜΑΛΙΑ CT

H9 ΕΛΑΤΤÙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΙΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣºΑΣ Α¸ΡΑ ΑΝΑΡΡ¼ΨΗΣΗΣ
J3 ΕΛΑΤΤÙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣºΑΣ ΤΟΥ ΣÙΛΗΝΑ ΕΚΡΟΗΣ
J6 ΕΛΑΤΤÙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΙΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

L3 ΣΦΑΛΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚÙΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤÙΝ
L4 ΥΨΗΛ¹ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣºΑ ΣΤΟΝ ΑΠΑΓÙΓ¸Α ΘΕΡΜ¼ΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛ¿ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΨ¸Α
L5 ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΞΟÄΟΥ

P4 ΕΛΑΤΤÙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣºΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΑΓÙΓ¸Α ΘΕΡΜ¼ΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛ¿ΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΨ¸Α

1. ¸ναò σýντοìοò βüìβοò και δýο συνεχüìενοι βüìβοι φανερþνουν κωδικοýò που δεν αντιστοιχοýν.
2. Για να διακüψετε την Ýνδειξη του κωδικοý, κρατÞστε πιεσìÝνο το πλÞκτρο διακοπÞò του χρονοìετρητÞ για 5 

δευτερüλεπτα. Η Ýνδειξη του κωδικοý διακüπτεται επßσηò αυτüìατα αν το πλÞκτρο δεν πιεστεß εντüò 1 λεπτοý.

Êïõìðß ÁÊÕÑÙÓÇ ×ÑÏÍÏÄÉÁÊÏÐÔÇ

Áêýñùóç ôçò ñýèìéóçò ôïõ ÷ñïíïäéáêüðôç.
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ΛΑΜΠΑΚΙ LED ΣΤΗΝ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ για τιò σειρÝò PCB 3MXS, 4MXS, 5MXS

ΛΑΜΠΑΚΙ LED ΣΤΗΝ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ για τιò σειρÝò PCB 2MXS 

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
1. Κλεßστε την παροχÞ ρεýìατοò και κατüπιν ανοßξτε την πÜλι. Αν ανÜψει πÜλι η ενδεικτικÞ λυχνßα, 
υπÜρχει βλÜβη στο PCB τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.

2. ÄιÜγνωση ìε Ýνδειξη
∗ ∗ ∗ ∗ Äεν ισχýει για ìερικÝò περιπτþσειò. Για λεπτοìÝρειεò, συìβουλευτεßτε τον οδηγü του σÝρβιò.

ËÕ×ÍÉÁ1 ËÕ×ÍÉÁ2 ËÕ×ÍÉÁ3 ËÕ×ÍÉÁ4ËÕ×ÍÉÁ-A ËÕ×ÍÉÁ5

ÁÍÁÂÏÓÂ¹ÍÅÉ

ÊÁÍÏÍÉÊ¢

ÓÕÍÇÈÙÓ

ÊËÅÉÓÔÏ

ÅÍÔ¼Ó

ÁÍÁÂÏÓÂ¹ÍÅÉ�

ÅÊÔ¼Ó�

ÁÓÇÌÁÍÔÏ

ÐÑ¢ÓÉÍÇ

�

KOKKINO

ÄÉÁÃÍÙÓÇ

ÊÁÍÏÍÉÊÏ ÅËÅÃÎÔÅ ÔÇÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÏÍÁÄÁ

ËÅÉÔÏÕÑÃÇÓÅ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ¹ ÐÁÃÙÌÁ ÓÔÇÍ �

ÌÏÍÁÄÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ¹ ÓÔÇ ÌÏÍÁÄÁ ÁÍÁÌÏÍÇÓ

∗ ËÅÉÔÏÕÑÃÇÓÅ ÔÏ ÑÅËÅ ÕÐÅÑÖÏÑÔÉÓÇÓ ¹ Ï ÓÙËÇÍÁÓ ÕØÇËÇÓ ÁÐÏÖÏÑÔÉÓÇÓ

ÅÓÖÁËÌÅÍÇ ÅÊÊÉÍÇÓÇ ÓÕÌÐÉÅÓÔÇ

ÕÐÅÑÔÁÓÇ ÅÉÓÏÄÏÕ

∗ ÁÍÙÌÁËÉÁ ÈÅÑÌÉÊÇÓ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ ¹ ÔÏÕ CT

ÕØÇËÇ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ ÓÔÏ ÊÉÂÙÔÉÏ ÄÉÁÊÏÐÔÙÍ

ÕØÇËÇ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ ÓÔÏ ÌÅÔÁËËÉÊÏ ØÕÊÔÇ ÔÏÕ ÊÕÊËÙÌÁÔÏÓ ÔÏÕ ÁÍÁÓÔÑÏÖÅÁ

∗ ÕÐÅÑÔÁÓÇ ÅÎÏÄÏÕ

∗ ÅËËÅÉØÇ ØÕÊÔÉÊÏÕ

×ÁÌÇËÇ ÔÁÓÇ ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÉÊÏ ÊÕÊËÙÌÁ ¹ ÐÑÏÓÙÑÉÍÇ ÁÐÙËÅÉÁ ÔÁÓÇÓ

ÓÖÁËÌÁ ÌÅÔÁÃÙÃÇÓ ÁÍÁÓÔÑÏÖÇÓ ÂÁËÂÉÄÁÓ ÓÙËÇÍÏÅÉÄÏÕÓ ÐÇÍÉÏÕ

ÓÖÁËÌÁ ÌÏÔÅÑ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁ

[ÓÇÌÅÉÙÓÇ 1]

ÓÖÁËÌÁ ÊÕÊËÙÌÁÔÏÓ ÉÓ×ÕÏÓ ¹ [ÓÇÌÅÉÙÓÇ 2]

ÐÑ¢ÓÉÍÇ

ÌÉÊÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÔÇÓ �

ÊÁÍÏÍÉÊÏÓ

KOKKINO

ÅÐÉÓÇÌÁÍÓÇ �

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

ÄÉÁÃÍÙÓÇ

ÁÍÁÂÏÓÂ¹ÍÅÉ

ÊÁÍÏÍÉÊ¢

ÅÍÔ¼Ó

ÁÍÁÂÏÓÂ¹ÍÅÉ�

ÅÊÔ¼Ó

ÐÑ¢ÓÉÍÇ

ÊÁÍÏÍÉÊÏ ÅËÅÃÎÔÅ ÔÇÍ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÏÍÁÄÁ

[ÓÇÌÅÉÙÓÇ 1]

ÓÖÁËÌÁ ÊÕÊËÙÌÁÔÏÓ ÉÓ×ÕÏÓ ¹ [ÓÇÌÅÉÙÓÇ 2]

ÐÑ¢ÓÉÍÇ

ÌÉÊÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÔÇÓ �

ÊÁÍÏÍÉÊÏÓ

ËÕ×ÍÉÁ-A
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MEMO
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