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ΕλληνικÜ 1

Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτÞ την 
κλιìατιστικÞ συσκευÞ τηò Daikin.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο χρÞσηò 
πριν χρησιìοποιÞσετε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ. 
Θα σαò εξηγÞσει πωò να χρησιìοποιεßτε τη 
ìονÜδα σωστÜ και θα σαò βοηθÞσει αν 
παρουσιαστεß κÜποιο πρüβληìα. Αυτü το 
εγχειρßδιο περιγρÜφει ìüνο την εσωτερικÞ 
ìονÜδα. ΧρησιìοποιÞστε το ìαζß ìε το εγχειρßδιο 
λειτουργßαò για την εξωτερικÞ ìονÜδα. Αφοý 
διαβÜσετε το εγχειρßδιο, φυλÜξτε το για ìελλοντικÞ 
χρÞση.
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Οι πρωτüτυπεò οδηγßεò εßναι γραììÝνεò στα 
ΑγγλικÜ. ¼λεò οι Üλλεò γλþσσεò εßναι ìεταφρÜσειò 
των πρωτüτυπων οδηγιþν.

ΣηìαντικÝò πληροφορßεò που αφοροýν το 
ψυκτικü υγρü που χρησιìοποιεßται

Το συγκεκριìÝνο προϊüν περιÝχει φθοριοýχα 
αÝρια θερìοκηπßου που καλýπτονται απü το 
πρωτüκολλο του Κιüτο.

(1)
 GWP = δυναìικü θÝρìανσηò του πλανÞτη

ΕνδÝχεται να απαιτοýνται περιοδικοß Ýλεγχοι για 
διαρροÝò ψυκτικοý υγροý σýìφωνα ìε ΕυρωπαϊκÞ 
Þ τοπικÞ νοìοθεσßα. ΕπικοινωνÞστε ìε τον τοπικü 
διανοìÝα για περισσüτερεò πληροφορßεò.

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να εκìεταλλευτεßτε στο Ýπακρο τιò λειτουργßεò του 
κλιìατιστικοý και για να αποτρÝψετε τυχüν δυσλειτουργßα 
λüγω εσφαλìÝνου χειρισìοý, διαβÜστε αυτü το εγχειρßδιο 
λειτουργßαò προσεκτικÜ πριν απü τη χρÞση.
Αυτü το προϊüν ανÞκει στην κατηγορßα “συσκευÝò ìη 
προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”.

Η συσκευÞ αυτÞ προορßζεται για 
χρÞση απü ειδικοýò Þ εκπαιδευìÝνουò 
χρÞστεò σε καταστÞìατα, στην 
ελαφριÜ βιοìηχανßα και σε 
αγροκτÞìατα, Þ για εìπορικÞ χρÞση 
απü ìη ειδικοýò χρÞστεò.

������� ��	
�����
��

�������	 	�	��
���

��
	�	� ����
������
��	 ��� ���� �
����� ������ �	�����

�����	 ���� �
��
������� 
����	 �
��
��	 �

������� ! ����	�  ��	� �
"������
� ����	
��

#���$����
����	

%��&����� ��������
����
���� �����
�� ��� ������� '�� ����� �
�� �	 
�	��	 �(��	 �	 �����

�����	 �(��	 ����
����
���� �����
�� ��� 	��&������
����� �
�� �	 
�	��	 �(��	 �	 �����

�(	�	� ����
"��)��	 ����
��

�*�	�� �	����	 �
�������� �	�����

+��� 
 
�� �
���

,� �������-�	����  ��� �

 
�� �
���. �'����
�� �� �
���� ��� �� ����	 ����/

"������
� ��	'	�	
���

0�	$������ �	� �������
�� ��� ��
�	��� 
�	 ���'	� ��� ��� ��	' ��
������
�� ������	���(���/

Τýποò ψυκτικοý υγροý R410A

GWP
(1) 1975
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2 ΕλληνικÜ

Η συσκευÞ αυτÞ ìπορεß να 
χρησιìοποιηθεß απü παιδιÜ Üνω των 8 
ετþν και απü Üτοìα ìε ìειωìÝνεò 
σωìατικÝò, αισθητηριακÝò Þ 
διανοητικÝò ικανüτητεò Þ ìε Ýλλειψη 
εìπειρßαò και γνþσηò εφüσον Ýχουν 
την κατÜλληλη επßβλεψη Þ καθοδÞγηση 
για την ασφαλÞ χρÞση τηò συσκευÞò 
και κατανοοýν τουò πιθανοýò 
κινδýνουò. Μην αφÞνετε τα παιδιÜ να 
παßζουν ìε τη συσκευÞ. Ο καθαρισìüò 
και η συντÞρηση τηò συσκευÞò πρÝπει 
να γßνονται ìüνο απü τα Üτοìα που 
περιγρÜφονται στο εγχειρßδιο.

Η συσκευÞ δεν προορßζεται για χρÞση απü ìικρÜ παιδιÜ 
χωρßò επßβλεψη Þ απü Üτοìα που δεν θεωροýνται ικανÜ 
να χειρßζονται κλιìατιστικÜ.
ΕνδÝχεται να προκληθεß τραυìατισìüò Þ ηλεκτροπληξßα.

• Αυτü το εγχειρßδιο ταξινοìεß τιò προφυλÜξειò σε 
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ενδεßξειò ΠΡΟΣΟΧΗΣ. 
ΑκολουθÞστε üλεò τιò προφυλÜξειò παρακÜτω: Εßναι 
üλεò σηìαντικÝò για την ασφÜλειÜ σαò.

 ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ .......Υποδεικνýει ìια δυνητικÜ 
επικßνδυνη κατÜσταση η οποßα, αν 
δεν αποφευχθεß, ìπορεß να 
προκαλÝσει θÜνατο Þ σοβαρü 
τραυìατισìü.

 ΠΡΟΣΟΧΗ .............Υποδεικνýει ìια δυνητικÜ επικßνδυνη 
κατÜσταση η οποßα, αν δεν 
αποφευχθεß, ìπορεß να προκαλÝσει 
ìικρü Þ ìÝτριο τραυìατισìü. 
Μπορεß επßσηò να χρησιìοποιηθεß 
για να επισηìÜνει ìη ασφαλεßò 
πρακτικÝò.

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

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το κλιìατιστικü παρουσιÜζει προβλÞìατα κατÜ 
τη λειτουργßα (ìυρωδιÜ καìÝνου κ.λπ.), 
απενεργοποιÞστε το ρεýìα προò το κλιìατιστικü και 
επικοινωνÞστε ìε τον τοπικü αντιπρüσωπο.
Αν συνεχιστεß η λειτουργßα υπü αυτÝò τιò συνθÞκεò, 
ìπορεß να προκληθεß βλÜβη, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΖητÞστε απü τον προìηθευτÞ σαò να κÜνει τιò 
εργασßεò που αφοροýν τροποποιÞσειò, επισκευÝò 
και συντÞρηση του κλιìατιστικοý.
Οι εσφαλìÝνεò εργασßεò ενδÝχεται να προκαλÝσουν 
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΧρησιìοποιÞστε ασφÜλειεò ìε τη σωστÞ τιìÞ 
Ýντασηò ηλεκτρικοý ρεýìατοò.
Μην χρησιìοποιεßτε ακατÜλληλεò ασφÜλειεò, χαλκü Þ 
Üλλα σýρìατα ωò υποκατÜστατα, καθþò αυτü ìπορεß να 
προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ, τραυìατισìü Þ 
ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.

Συìβουλευτεßτε τον τοπικü αντιπρüσωπο, αν το 
κλιìατιστικü βυθιστεß σε νερü εξαιτßαò φυσικÞò 
καταστροφÞò, üπωò πληììýρα Þ τυφþναò.
Μην θÝτετε το κλιìατιστικü σε λειτουργßα σε αυτÞ την 
περßπτωση, ειδÜλλωò ìπορεß να προκληθεß 
δυσλειτουργßα, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΞεκινÞστε Þ τερìατßστε τη λειτουργßα του 
κλιìατιστικοý ìε το τηλεχειριστÞριο. Μην 
χρησιìοποιεßτε ποτÝ το διακüπτη ισχýοò για αυτüν 
το σκοπü. 
ÄιαφορετικÜ, ενδÝχεται να προκληθεß πυρκαγιÜ Þ 
διαρροÞ νεροý. ΕπιπλÝον, αν παρÝχεται σýστηìα 
ελÝγχου αυτüìατηò επαναφορÜò για την αποφυγÞ 
διακοπÞò ρεýìατοò και το ρεýìα επανÝλθει, ο 
ανεìιστÞραò θα αρχßσει να περιστρÝφεται ξαφνικÜ και 
ενδÝχεται να προκληθεß τραυìατισìüò.

Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü σε ατìüσφαιρα 
ìολυσìÝνη απü αναθυìιÜσειò λαδιοý, üπωò λÜδι 
ìαγειρÝìατοò Þ αναθυìιÜσειò λαδιοý ìηχανþν.
Οι αναθυìιÜσειò λαδιοý ìποροýν να προκαλÝσουν 
ρωγìÝò στο κλιìατιστικü, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

Μην χρησιìοποιεßτε εýφλεκτα υλικÜ (π.χ. σπρÝι 
ìαλλιþν Þ εντοìοκτüνα) κοντÜ στο κλιìατιστικü.
Μην καθαρßζετε το κλιìατιστικü ìε οργανικοýò 
διαλýτεò üπωò εßναι τα αραιωτικÜ χρþìατοò.
Η χρÞση οργανικþν διαλυτþν ìπορεß να προκαλÝσει 
ρωγìÝò στο κλιìατιστικü, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü σε χþρουò ìε 
υπερβολικÞ ποσüτητα ελαιþδουò καπνοý, üπωò σε 
χþρουò ìαγειρικÞò Þ σε χþρουò ìε εýφλεκτα αÝρια, 
διαβρωτικÜ αÝρια Þ ìεταλλικÞ σκüνη.
Η χρÞση του κλιìατιστικοý σε τÝτοιουò χþρουò ìπορεß να 
προκαλÝσει πυρκαγιÜ Þ βλÜβη στο κλιìατιστικü.

ΥπÜρχει κßνδυνοò πυρκαγιÜò σε περßπτωση 
διαρροÞò ψυκτικοý.
Αν το κλιìατιστικü δεν λειτουργεß σωστÜ, δηλαδÞ, δεν 
παρÜγει δροσερü Þ ζεστü αÝρα, αυτü ενδÝχεται να 
οφεßλεται σε διαρροÞ ψυκτικοý. Συìβουλευτεßτε τον τοπικü 
αντιπρüσωπο για βοÞθεια. Το ψυκτικü που χρησιìοποιεßται 
στο κλιìατιστικü εßναι ασφαλÝò και συνÞθωò δεν 
παρουσιÜζεται διαρροÞ. Ùστüσο, αν προκýψει διαρροÞ 
ψυκτικοý και αυτü Ýρθει σε επαφÞ ìε φωτιÜ καυστÞρα, 
θερìαντÞρα Þ κουζßναò, ενδÝχεται να δηìιουργηθοýν 
επικßνδυνεò ενþσειò. ΑπενεργοποιÞστε το κλιìατιστικü και 
καλÝστε τον τοπικü αντιπρüσωπο. Το κλιìατιστικü πρÝπει 
να ενεργοποιεßται ìüνο αφοý ο εξειδικευìÝνοò τεχνικüò 
σÝρβιò διασφαλßσει üτι η διαρροÞ Ýχει επισκευαστεß.

Μην τοποθετεßτε το δÜχτυλü σαò Þ Üλλα αντικεßìενα 
ìÝσα στην εßσοδο και στην Ýξοδο του αÝρα και στα 
πτερýγια του ανεìιστÞρα.
¼ταν ο ανεìιστÞραò του κλιìατιστικοý λειτουργεß ìε 
ìεγÜλη ταχýτητα, ìπορεß να προκληθεß τραυìατισìüò.

Συìβουλευτεßτε τον τοπικü αντιπρüσωπο για τον 
καθαρισìü του εσωτερικοý του κλιìατιστικοý.
Ο εσφαλìÝνοò καθαρισìüò ìπορεß να προκαλÝσει 
θραýση των πλαστικþν ìερþν Þ να προκαλÝσει βλÜβη 
διαρροÞò νεροý Þ ηλεκτροπληξßα.

Αποφýγετε να εκτßθεστε απευθεßαò στο ρεýìα του 
κρýου αÝρα του κλιìατιστικοý για ìεγÜλο χρονικü 
διÜστηìα. Σε διαφορετικÞ περßπτωση ìπορεß να 
επηρεÜσει τη φυσικÞ σαò κατÜσταση και/Þ να 
βλÜψει την υγεßα σαò.

Συìβουλευτεßτε τον προìηθευτÞ σαò σχετικÜ ìε την 
εγκατÜσταση του κλιìατιστικοý.
Αν εκτελÝσετε τιò εργασßεò ìüνοι σαò ενδÝχεται να 
προκληθεß διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
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ΕλληνικÜ 3

Για την εγκατÜσταση των εξαρτηìÜτων που πωλοýνται 
χωριστÜ, συìβουλευτεßτε Ýναν ειδικü. Βεβαιωθεßτε üτι 
θα χρησιìοποιÞσετε τα ξεχωριστÜ εξαρτÞìατα που 
προδιαγρÜφονται απü την εταιρεßα ìαò.
ΕÜν προκýψει ζηìιÜ απü τιò εργασßεò που Ýχετε 
εκτελÝσει, ενδÝχεται να προκληθεß διαρροÞ νεροý, 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΖητÞστε απü τον προìηθευτÞ σαò να κÜνει τιò 
εργασßεò που αφοροýν ìετεγκατÜσταση και 
επανεγκατÜσταση του κλιìατιστικοý.
Η εσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò ìπορεß να 
προκαλÝσει διαρροÞ, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

Σιγουρευτεßτε üτι γειþσατε το κλιìατιστικü.
Μην γειþνετε το κλιìατιστικü σε σωλÞνα δηìüσιου 
δικτýου, αλεξικÝραυνο Þ καλþδιο τηλεφωνικÞò γεßωσηò.
Η ακατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Ρεýìα υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνοýò Þ Üλλεò πηγÝò 
ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.

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

ΧρησιìοποιÞστε οπωσδÞποτε ìüνο ìßα πηγÞ 
παροχÞò ρεýìατοò για το κλιìατιστικü.
Η χρÞση οποιασδÞποτε Üλληò παροχÞò ρεýìατοò 
ìπορεß να προκαλÝσει παραγωγÞ θερìüτηταò, πυρκαγιÜ 
Þ βλÜβη στο κλιìατιστικü.

Αν διαρρÝει ψυκτικü, συìβουλευτεßτε τον 
προìηθευτÞ σαò.
¼ταν το κλιìατιστικü εγκαθßσταται σε ìικρü δωìÜτιο, 
εßναι απαραßτητο να λÜβετε τα κατÜλληλα ìÝτρα þστε η 
ποσüτητα του ψυκτικοý που τυχüν διαρρÝει να ìην 
υπερβαßνει την οριακÞ συγκÝντρωση σε περßπτωση 
διαρροÞò. Αν η συγκÝντρωση του ψυκτικοý που διαρρÝει 
υπερβεß την οριακÞ, ìπορεß να προκληθεß ατýχηìα λüγω 
Ýλλειψηò οξυγüνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα παιδιÜ θα πρÝπει να επιβλÝπονται, þστε να 
διασφαλßζεται üτι δεν παßζουν ìε την εσωτερικÞ 
ìονÜδα Þ το τηλεχειριστÞριü τηò.
Σε περßπτωση εσφαλìÝνου χειρισìοý απü Ýνα παιδß 
ενδÝχεται να προκληθεß τραυìατισìüò Þ ηλεκτροπληξßα.

Μην επιτρÝπετε στα παιδιÜ να ανεβαßνουν πÜνω 
στην εξωτερικÞ ìονÜδα και ìην τοποθετεßτε 
αντικεßìενα πÜνω σε αυτÞ.
Μπορεß να προκληθεß τραυìατισìüò.

Μην αφÞνετε παιδιÜ να παßζουν επÜνω Þ γýρω απü 
την εξωτερικÞ ìονÜδα.
ΕÜν αγγßξουν τη ìονÜδα απρüσεκτα, ìπορεß να 
προκληθοýν τραυìατισìοß.

Μην εκθÝτετε παιδιÜ, φυτÜ Þ ζþα απευθεßαò στη ροÞ 
αÝρα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, καθþò ìπορεß να 
επηρεαστοýν αρνητικÜ.

Μην τοποθετεßτε Þ χρησιìοποιεßτε εýφλεκτα σπρÝι 
κοντÜ στο κλιìατιστικü, καθþò ìπορεß να προκληθεß 
πυρκαγιÜ.

Μην πλýνετε το κλιìατιστικü Þ το τηλεχειριστÞριο ìε 
νερü, γιατß αυτü ìπορεß να προκαλÝσει 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

Μην τοποθετεßτε δοχεßα ìε νερü (βÜζα ìε λουλοýδια, 
κλπ.) επÜνω στην εσωτερικÞ ìονÜδα, καθþò ìπορεß 
να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

Μην τοποθετεßτε εýφλεκτα σκεýη, üπωò δοχεßα 
σπρÝι, εντüò 1 m απü την Ýξοδο αÝρα.
Τα δοχεßα ìπορεß να εκραγοýν, επειδÞ επηρεÜζονται 
απü την παραγωγÞ ζεστοý αÝρα τηò εσωτερικÞò Þ 
εξωτερικÞò ìονÜδαò.

Απενεργοποιεßτε το ρεýìα üταν το κλιìατιστικü δεν 
χρησιìοποιεßται για ìεγÜλο χρονικü διÜστηìα.
ÄιαφορετικÜ, το κλιìατιστικü ενδÝχεται να θερìανθεß Þ να 
προκληθεß πυρκαγιÜ εξαιτßαò συσσþρευσηò σκüνηò.

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 
δυσλειτουργßεò, καπνü Þ φωτιÜ.

Πριν απü τον καθαρισìü, διακüψτε τη λειτουργßα του 
κλιìατιστικοý και απενεργοποιÞστε τον 
ασφαλειοδιακüπτη.
ÄιαφορετικÜ, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα και 
τραυìατισìüò.

Μην χειρßζεστε τη συσκευÞ ìε βρεγìÝνα χÝρια γιατß 
ìπορεß να πÜθετε ηλεκτροπληξßα.

Μην αγγßζετε ποτÝ τα εσωτερικÜ ìÝρη του 
τηλεχειριστηρßου.
Το Üγγιγìα ορισìÝνων εσωτερικþν ìερþν θα 
προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα και ζηìιÜ στο 
τηλεχειριστÞριο. Συìβουλευτεßτε τον τοπικü 
αντιπρüσωπο για την εξÝταση και τη ρýθìιση 
εσωτερικþν ìερþν.

Για να αποφευχθεß η Ýλλειψη οξυγüνου, διασφαλßστε 
üτι το δωìÜτιο αερßζεται επαρκþò, αν το 
κλιìατιστικü χρησιìοποιεßται σε συνδυασìü ìε 
Üλλεò συσκευÝò, π.χ. καυστÞρεò.

Μην αφÞνετε το τηλεχειριστÞριο σε σηìεßα üπου 
υπÜρχει κßνδυνοò να βραχεß.
ΕÜν ìπει νερü ìÝσα στο τηλεχειριστÞριο, υπÜρχει 
κßνδυνοò διαρροÞò ρεýìατοò και βλÜβη των 
ηλεκτρονικþν εξαρτηìÜτων.

ΠροσÝξτε τιò κινÞσειò σαò κατÜ την διÜρκεια του 
καθαρισìοý Þ τηò επιθεþρησηò φßλτρου αÝρα.
Εργασßα σε ìεγÜλο ýψοò απαιτεßται, εποìÝνωò πρÝπει 
να δßνετε ìεγÜλη προσοχÞ.
ΕÜν το ικρßωìα εßναι ασταθÝò, ìπορεß να πÝσετε Þ να 
γλιστρÞστε, προκαλþνταò κατÜ συνÝπεια τραυìατισìü.

Μην αφαιρεßτε τη γρßλια εξüδου αÝρα τηò εξωτερικÞò 
ìονÜδαò.
Η γρßλια προστατεýει απü τον ανεìιστÞρα υψηλÞò 
ταχýτηταò τηò συσκευÞò, η περιστροφÞ του οποßου 
ìπορεß να προκαλÝσει τραυìατισìü.

Για την αποφυγÞ τυχüν τραυìατισìοý, ìην αγγßζετε 
την εßσοδο αÝρα Þ τα αλουìινÝνια πτερýγια του 
κλιìατιστικοý.

Μην τοποθετεßτε αντικεßìενα που ìπορεß να 
καταστραφοýν απü υγρασßα κÜτω απü την εσωτερικÞ 
ìονÜδα που ìπορεß να καταστραφεß απü νερü.
Σε ορισìÝνεò περιπτþσειò, απü τη συìπýκνωση στη 
ìονÜδα Þ στη σωλÞνωση ψυκτικοý υγροý, απü Ýνα 
βρþìικο φßλτρο αÝρα Þ απü φραγìÝνεò σωληνþσειò 
αποστρÜγγισηò ενδÝχεται να προκληθεß στÜλαξη υγροý, 
ìε αποτÝλεσìα την Ýìφραξη Þ την πρüκληση βλÜβηò στο 
σχετικü εξÜρτηìα.
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Μην τοποθετεßτε θερìαντÞρεò ακριβþò κÜτω απü 
την εσωτερικÞ ìονÜδα, διüτι η παραγüìενη 
θερìüτητα ìπορεß να προκαλÝσει παραìüρφωση.

Μην τοποθετεßτε συσκευÝò που παρÜγουν γυìνÝò 
φλüγεò σε σηìεßα εκτεθειìÝνα στη ροÞ αÝρα που 
παρÜγεται απü το κλιìατιστικü, καθþò ενδÝχεται να 
προκληθεß δυσλειτουργßα στον καυστÞρα.

Μην εìποδßζετε οýτε τιò εισüδουò οýτε τιò εξüδουò 
αÝρα.
Η εìποδιζüìενη ροÞ αÝρα ενδÝχεται να οδηγÞσει σε 
ανεπαρκÞ απüδοση Þ βλÜβη.

Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü για Üλλο 
σκοπü.
Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü για ειδικÝò εφαρìογÝò 
üπωò για χþρουò αποθÞκευσηò τροφßìων, χþρουò üπου 
υπÜρχουν ζþα και φυτÜ ìηχανÞìατα ακριβεßαò Ýργα 
τÝχνηò, διüτι ìπορεß να προκληθοýν βλÜβεò.

Μην εγκαθιστÜτε το κλιìατιστικü σε χþρουò üπου 
ìπορεß να παρουσιαστεß διαρροÞ εýφλεκτων 
αερßων.
Σε περßπτωση διαρροÞò αερßου, η συγκÝντρωση του αερßου 
κοντÜ στο κλιìατιστικü ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ.

ΤοποθετÞστε σωστÜ τιò σωληνþσειò 
αποστρÜγγισηò, þστε να διασφαλßζεται η πλÞρηò 
αποστρÜγγιση.
Αν η εγκατÜσταση των σωληνþσεων αποστρÜγγισηò 
δεν γßνει σωστÜ, το νερü δεν θα ρÝει Ýξω απü τη ìονÜδα. 
Ùò εκ τοýτου, ενδÝχεται να συσσωρευτοýν ρýποι και 
απüβλητα στη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò και να 
προκληθεß διαρροÞ νεροý. Αν συìβεß αυτü, σταìατÞστε 
τη λειτουργßα του κλιìατιστικοý και απευθυνθεßτε στον 
τοπικü αντιπρüσωπο για βοÞθεια.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΕΡΒΙΣ

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

• Προτοý ξεκινÞσετε την επιθεþρηση των 
ηλεκτρικþν ìερþν (κιβþτιο ελÝγχου, ìοτÝρ 
ανεìιστÞρα, αντλßα αποστρÜγγισηò κτλ.), 
βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε αποσυνδÝσει απü την 
ηλεκτρικÞ παροχÞ üλεò τιò εσωτερικÝò και 
εξωτερικÝò ìονÜδεò γιατß διαφορετικÜ 
υπÜρχει κßνδυνοò ηλεκτροπληξßαò.

• ¼ταν καθαρßζετε τον εναλλÜκτη θερìüτηταò, 
βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε αφαιρÝσει το κιβþτιο 
ελÝγχου, το ìοτÝρ ανεìιστÞρα και την 
αντλßα αποστρÜγγισηò. Το νερü Þ το 
απορρυπαντικü ìπορεß να αλλοιþσουν τη 
ìüνωση των ηλεκτρικþν ìερþν ìε 
αποτÝλεσìα να καοýν.

2. ΠÙΣ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΓÙΝΙΑ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΠιÜστε τα γλωσσÜκια στιò Üκρεò των στοìßων 
(περσßδεò ρýθìισηò οριζüντιαò κατεýθυνσηò του 
στοìßου εξüδου του αÝρα) ελαφρþò προò τα κÜτω 
και ρυθìßστε τα αριστερÜ και δεξιÜ ανÜλογα ìε τιò 
απαιτÞσειò του χþρου Þ üπωò εσεßò επιθυìεßτε.

ΣταìατÞστε τα οριζüντια πτερýγια σε θÝση που να 
ìπορεßτε να κρατÜτε τα γλωσσÜκια και να τα 
ρυθìßσετε προò τα αριστερÜ και προò τα δεξιÜ.

3. ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Καθαρßστε το φßλτρο του αÝρα üταν εìφανßζεται η 

Ýνδειξη  “ ” (ÙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ).
• Αυτü θα εìφανιστεß αφοý η ìονÜδα λειτουργÞσει 
για Ýνα ορισìÝνο χρονικü διÜστηìα.

• ΑυξÞστε τη συχνüτητα των καθαρισìþν αν η 
συσκευÞ Ýχει εγκατασταθεß σε δωìÜτιο üπου ο 
αÝραò εßναι πολý ìολυσìÝνοò.

• Αν η βροìιÜ δεν εßναι δυνατü να καθαριστεß, 
αλλÜξτε το φßλτρο αÝρα (Το ανταλλακτικü 
φßλτρο αÝρα εßναι προαιρετικü)

1. Ανοßξτε το εìπρüσθιο καπÜκι.
ΒÜλτε τα δÜχτυλÜ σαò στιò προεξοχÝò του 
καπακιοý στην αριστερÞ και δεξιÜ πλευρÜ τηò 
κýριαò ìονÜδαò και ανοßξτε Ýωò üτου να 
σταìατÞσει το καπÜκι.
(ΑκολουθÞστε την ßδια διαδικασßα για το 
κλεßσιìο.)
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2. ΤραβÞξτε Ýξω το φßλτρο αÝρα.
ΠιÝστε ελαφρþò το γλωσσÜκι του φßλτρου αÝροò 
στο κÝντρο προò τα επÜνω και στη συνÝχεια 
τραβÞξτε το προò τα κÜτω και προò τα Ýξω.

3. Καθαρßστε το φßλτρο του αÝρα.
ΧρησιìοποιÞστε ηλεκτρικÞ σκοýπα A) Þ 
πλýντε το φßλτρο αÝρα ìε νερü B).
A) Χρησιìοποιþνταò

ηλεκτρικÞ σκοýπα

B) Πλýσιìο ìε νερü
¼ταν το φßλτρο αÝρα εßναι 
πολý βρþìικο, 
χρησιìοποιÞστε ìια ìαλακÞ 
βοýρτσα και ουδÝτερο 
απορρυπαντικü.

Σκουπßστε το νερü και αφÞστε το να στεγνþσει 
στη σκιÜ.

ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ
• Μην πλýνετε το φßλτρο αÝρα ìε ζεστü νερü Üνω 
των 50°C, καθþò ìπορεß να προκληθεß 
αποχρωìατισìüò Þ/και παραìüρφωσÞ του.

• Μην το αφÞνετε εκτεθιìÝνο σε φωτιÜ, γιατß 
ìπορεß να πιÜσει πυρκαγιÜ.

4. ΤοποθετÞστε το φßλτρο αÝρα.
Αφοý ολοκληρωθεß ο καθαρισìüò βεβαιωθεßτε 
üτι αντικαταστÞσατε το φßλτρο αÝροò.

5. Κλεßστε το ìπροστινü κÜλυììα.
Συìβουλευτεßτε τον αρ. Εßδουò 1.

6. ΠιÝστε το πλÞκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ στο τηλεχειριστÞριο.
Η Ýνδειξη στην οθüνη “ÙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ” διαγρÜφεται.

4. ΠÙΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ 
ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΓÙΓΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

• Καθαρßστε ìε Ýνα ìαλακü ýφασìα.
• Οταν εßναι δýσκολο να αφαιρÝσετε τουò 
λεκÝδεò, χρησιìοποιÞστε νερü Þ ουδÝτερο 
απορρυπαντικü.

ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ
• Μην χρησιìοποιεßτε βενζßνη, διαλυτικÜ, βενζßνη 
καθαρισìοý, σκüνη γυαλßσìατοò υγρÜ 
εντοìοκτüνα. Μπορεß να ξεθωριÜσουν το 
χρþìα Þ να προκαλÝσουν παραìüρφωση.

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

• ¼ταν το πτερýγιο εßναι πολý βρüìικο, 
αφαιρÝστε το üπωò περιγρÜφεται παρακÜτω 
και καθαρßστε Þ αλλÜξτε το.
(Το ανταλλακτικü πτερýγιο εßναι προαιρετικü.)

5. ΠÙΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ 
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΚΑΠΑΚΙ

Μπορεßτε να βγÜλετε το εìπρüσθιο καπÜκι για 
να το καθαρßσετε.

ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ
• ΚρατÞστε το εìπρüσθιο καπÜκι σταθερÜ þστε 
να ìην πÝσει.

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

• Μην βρÝχετε την εσωτερικÞ ìονÜδα. Μπορεß να 
προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Μην τρßβετε πολý δυνατÜ üταν πλÝνετε τη 
λεπßδα ìε νερü.
Το προστατευτικü τηò επιφÜνειαò ìπορεß να 
ξεφλουδßσει.

• Μη χρησιìοποιεßτε νερü Þ αÝρα 50°C Þ Üνω για 
τον καθαρισìü των φßλτρων αÝρα και των 
εξωτερικþν καλυììÜτων.

• Βεβαιωθεßτε üτι το εìπρüσθιο καπÜκι εßναι καλÜ 
στερεωìÝνο στη θÝση του.

1. Ανοßξτε το εìπρüσθιο καπÜκι.
ΒÜλτε τα δÜχτυλÜ σαò στιò προεξοχÝò του 
καπακιοý στην αριστερÞ και δεξιÜ πλευρÜ τηò 
κýριαò ìονÜδαò και ανοßξτε Ýωò üτου να 
σταìατÞσει το καπÜκι.
(ΑκολουθÞστε την ßδια διαδικασßα για το 
κλεßσιìο.)

2. ΑφαιρÝστε το εìπρüσθιο καπÜκι.
ΠιÝστε τουò Üξονεò στιò δýο πλευρÝò του 
εìπρüσθιου καπακιοý προò το κÝντρο τηò 
κýριαò ìονÜδαò και αφαιρÝστε το.
(Μπορεßτε επßσηò να το βγÜλετε σýρονταò το 
εìπρüσθιο καπÜκι αριστερÜ Þ δεξιÜ και 
τραβþνταò προò τα εìπρüò.)
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3. Καθαρßστε το εìπρüσθιο καπÜκι.
• Καθαρßστε απαλÜ ìε Ýνα ìαλακü υγρü πανß.
• Να χρησιìοποιεßτε ìüνο ουδÝτερεò ουσßεò 
καθαρισìοý.

• ΜετÜ το πλýσιìο, σκουπßστε το πολý νερü 
και αφÞστε το να στεγνþσει σε Ýνα στεγνü, 
σκιερü χþρο.

• ¼ταν εßναι πολý βρüìικο
Εφαρìüστε απευθεßαò απορρυπαντικü του 
τýπου που χρησιìοποιεßται για τον καθαρισìü 
ανεìιστÞρων εξαερισìοý Þ φοýρνων, 
περιìÝνετε 10 λεπτÜ, και στη συνÝχεια 
ξεπλýνετε ìε νερü.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην καθαρßζετε το κλιìατιστικü ìε ζεστü νερü 
πÜνω απü 50°C. Με αυτüν τον τρüπο ενδÝχεται 
να προκληθεß αποχρωìατισìüò Þ 
παραìüρφωση.

4. ΤοποθετÞστε το εìπρüσθιο καπÜκι.
ΤοποθετÞστε τα κλειδιÜ του εìπρüσθιου καπακιοý  
στιò υποδοχÝò και πιÝστε ìÝχρι τÝρìα.
Κλεßστε το εìπρüσθιο καπÜκι αργÜ σ’ αυτÞ τη θÝση.

6. ΣYNTHPHΣH 
(ΓΙA TO ΠPOΣÙΠΙΚΟ 
ΕΠIΣKEYHΣ)

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

• Μüνο εξειδικευìÝνο Üτοìο επιτρÝπεται να 
πραγìατοποιÞσει την συντÞρηση χωρßò 
καθηìερινÞ συντÞρηση.

• Προτοý αγγßξετε κÜποια απü τιò 
καλωδιþσειò σýνδεσηò, φροντßστε να 
απενεργοποιÞσετε üλουò τουò διακüπτεò 
παροχÞò ισχýοò.

• Απευθυνθεßτε σε επαγγελìατικü 
προσωπικü για την στερÝωση των 
εξαρτηìÜτων και σιγουρευθεßτε üτι 
χρησιìοποιÞσατε ìüνο εξαρτÞìατα 
υποδεικνυüìενα απü τον κατασκευαστÞ.
ΕÜν κÜποια κακοτεχνßα προÝρθει απü δικÞ σαò 
εργασßα, ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Μη χρησιìοποιÞστε εýφλεκτα υλικÜ. (π.χ. σπρÝϊ 
ìαλλιþν Þ εντοìοκτüνο) κοντÜ στο προϊüν.
Μη καθαρßστε το προϊüν ìε οργανικÜ 
διαλυτικÜ üπωò διαλυτικü ìπογιÜò.
ΧρÞση των οργανικþν διαλυτικþν ìπορεß να 
προκαλÝσει ρÜγισìα στο προϊüν, 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Συìβουλευτεßτε το αντιπρüσωπü σαò 
σχετικÜ ìε το καθαρισìü του εσωτερικοý 
του κλιìατιστικοý.
ΕσφαλìÝνοò καθαρισìüò ìπορεß να 
προκαλÝσει σπÜσιìο στα πλαστικÜ ìÝρη, 
διαρροÞ νεροý και Üλλεò ζηìιÝò καθþò και 
ηλεκτροπληξßα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Πριν απü τον καθαρισìü, διακüψτε τη 
λειτουργßα τηò ìονÜδαò, κλεßστε το 
διακüπτη ισχýοò Þ αποσυνδÝστε το 
καλþδιο τροφοδοσßαò.
ΕιδÜλλωò, υπÜρχει κßνδυνοò ηλεκτροπληξßαò Þ 
τραυìατισìοý.

• Μη πλÝνετε το κλιìατιστικü ìε νερü, γιατß 
αυτü ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα 
Þ πυρκαγιÜ.

• ΠροσÝξτε τιò κινÞσειò σαò κατÜ την διÜρκεια 
του καθαρισìοý Þ τηò επιθεþρησηò 
φßλτρου αÝρα.
Εργασßα σε ìεγÜλο ýψοò απαιτεßται, εποìÝνωò 
πρÝπει να δßνετε ìεγÜλη προσοχÞ.
ΕÜν το ικρßωìα εßναι ασταθÝò, ìπορεß να πÝσετε 
Þ να γλιστρÞστε, προκαλþνταò κατÜ συνÝπεια 
τραυìατισìü.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην αφαιρεßτε το φßλτρο αÝρα εκτüò εÜν 
πρüκειται να καθαρßσετε.
Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει βλÜβη.

7. ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΥ
• Η στÜθìη ηχητικÞò πßεσηò εßναι ìικρüτερη απü 

70 dB(A).
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