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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air
conditioner. It will tell you how to use the unit properly and
help you if any trouble occurs. This manual explains about
the indoor unit only. Use it along with the operation manual
for the outdoor unit. After reading the manual, file it away for
future reference.

Wij danken u voor de a ankoop van deze Daikin-airconditioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u de
airconditioner gebruikt. Het omvat uitleg over het correcte
gebruik van de unit en biedt hulp in geval een storing mocht
optreden. Deze handleiding beschrijft alleen het binnentoestel. Gebruik ze samen met de bedieningshandleiding
voor het buitentoestel. Gebruik deze handleiding voor verdere raadpleging.

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor Inbetriebnahme
der Klimaanlage sorgfältig durch. Sie erfahren hier, wie die
Einheit korrekt genutzt wird, und es ist lhnen bei Störungen
behilflich. Das Betrieshandbuch erklárt nur das Innenaggregat. Verwenden Sie es deshalb zusammen mit dem
entsprechenden Handbuch für das Aussenaggregat. Wenn
Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es
gut auf, damit Sie auch später noch nachschlagen können.

Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado. Este
indicar-lhe-á como deverá utilizar a unidade correctamente
e ajudá-lo-á no caso de surgir qualquer problema. Este
manual apenas contém explicações sobre a unidade interior. Use-o em conjunto com o manual de operação da
unidade exterior. Depois de ler o manual, guarde-o a fim de
o poder consultar caso venha a ser preciso.

Nous vous remercions pour votre acquisition de ce système
de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climatiseur.
Il vous expliquera comment vous servir correctement de
l’appareil et vous guidera en cas de problème. Ce manuel
ne décrit que l’unité intérieure. Utilisez-le avec le manuel de
l’unité extérieure. Lorspue vous aurez lu le manuel, rangezle afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Блаãодарим за поêóпêó êондиционера Daikin. До
начала работы с êондиционером внимательно
изóчите данное рóêоводство по эêсплóатации. В нем
излаãаются правила пользования и приводятся
реêомендации по поисêó и óстранению
неисправностей. В данном рóêоводстве
рассматривается тольêо êомнатный блоê.
Использóйте еãо вместе с рóêоводством для
нарóжноãо блоêа. После изóчения рóêоводства
сохраните еãо для справêи.

Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire
Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de
utilizar el acoundicionador de aire. Dicho manual le indicará
cómo utilizar adecudamente la máquina y le ayudará en
caso de avería. Este manual describe sólo la unidad interior. Utilice conjuntamente con el manual de instrucciones
de la unidad exterior. Después de leer el manual, consérvelo para consultas futuras.
La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore
d’aria Daikin
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il
condizionatore. Contiene le istruzioni per usare correttamente l’unità e per rimediare ad eventuali problemi di funzionamento. Il presente manuale é valido per l’unità interna.
Utilizzarlo congiuntamente al manuale d’istruzioni per
l’unità esterna. Dopo averlo letto, conservare il manuale per
consultazioni future.
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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ΣηìαντικÝò πληροφορßεò που αφοροýν το
ψυκτικü υγρü που χρησιìοποιεßται
Το συγκεκριìÝνο προϊüν περιÝχει φθοριοýχα αÝρια
θερìοκηπßου που καλýπτονται απü το πρωτüκολλο του
Κιüτο.
Τýποò ψυκτικοý υγροý

R410A

R407C

1975

1652,5

(1)

GWP
(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.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φροντßστε να τιò τηρεßτε.
〈Πριν απü τη λειτουργßα, διαβÜστε το παρüν εγχειρßδιο
λειτουργßαò προσεχτικÜ για να τη θÝσετε σωστÜ σε
λειτουργßα.〉
• Αυτü το κλιìατιστικü ανÞκει στην κατηγορßα συσκευþν
στιò οποßεò εφαρìüζεται η αρχÞ “συσκευÝò ìη
προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”.
• Οι προφυλÜξειò που αναφÝρονται εδþ διακρßνονται
στουò εξÞò δýο τýπουò.
ΚÜθε τýποò προφýλαξηò περιγρÜφει σηìαντικÜ
στοιχεßα περß ασφαλεßαò. Φροντßστε να τηρεßτε κÜθε
προφýλαξη.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ .......ΑφορÜ σε προβλÞìατα που εßναι
πιθανü να προκαλÝσουν θÜνατο Þ
σοβαρü τραυìατισìü λüγω κακοý
χειρισìοý.
ΠΡΟΣΟΧΗ .............ΑφορÜ σε προβλÞìατα που εßναι
πιθανü να προκαλÝσουν
τραυìατισìü Þ βλÜβη λüγω κακοý
χειρισìοý Þ Üλλεò σοβαρÝò
συνÝπειεò σε ορισìÝνεò
περιπτþσειò.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• 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.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤÙΝ
Äεßτε την εικüνα 1 στη σελßδα [1]
1. Εξοδοò αÝρα.
2. ΚÜλυììα ροÞò αÝρα (στην Ýξοδο αÝρα)
3. ΣωλÞναò αποστρÜγγιοηò
4. ΣωλÞναò ψυκτικοý υγροý
Καλωδßωση ìετÜδοσηò
5. Καλþδιο γεßωσηò
Äιοχετεýει ηλεκτρικü ρεýìα απü τη ìονÜδα στο
Ýδαφοò προλαìβÜνονταò την ηλεκτροπληξßα.
6. ΤηλεχειριστÞριο
7. Γρßλια αναρρüφησηò
8. Φßλτρο αÝροò (εσωτερικÞ γρßλια αναρρüφησηò)

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
(ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣÙΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
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.
• Η εγκατÜσταση προαιρετικþν ανταλλακτικþν
επιτρÝπεται να γßνει ìüνο απü εξειδικευìÝνο Üτοìο.
Φροντßστε να χρησιìοποιÞσετε τα προαιρετικÜ
ανταλλακτικÜ που καθορßζονται απü την εταιρεßα ìαò.
Τυχüν εγκατÜσταση ìε τον δικü σαò τρüπο ενδÝχεται να
προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Φροντßστε να διακüψετε τη λειτουργßα και να
απενεργοποιÞσετε τον διακüπτη τροφοδοσßαò πριν
τον καθαρισìü του κλιìατιστικοý.
ΕιδÜλλωò, υπÜρχει κßνδυνοò ηλεκτροπληξßαò Þ
τραυìατισìοý.
• Μην πλÝνετε το κλιìατιστικü ìε νερü.
Αν το κÜνετε, υπÜρχει κßνδυνοò ηλεκτροπληξßαò.
• Συìβουλευτεßτε ìε τον τεχνικü εγκατÜστασηò για τον
καθαρισìü του εσωτερικοý του κλιìατιστικοý.
Ο εσφαλìÝνοò καθαρισìüò ìπορεß να προκαλÝσει θραýση
των πλαστικþν ìερþν Þ να προκαλÝσει βλÜβη διαρροÞò
νεροý Þ ηλεκτροπληξßα.
• 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.

ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Καθαρßστε το φßλτρο αÝρα üταν εìφανιστεß οτην οθüνη η
Ýνδειξη “
” (ÙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ).
ΑυξÞστε την συχνüτητα καθαρισìοý αν η ìονÜδα εßναι
εγκατεστηìÝνη σε Ýνα δωìÜτιο üπου ο αÝραò òßναι
υπερβολικÜ ìολυσìÝνοò.
(Ùò δεßκτη ìÝτρησηò λÜβετε το ενδεχüìενο να καθαρßσετε το
φßλτρο ìßα φορÜ κÜθε Ýξι ìÞνεò.)
Αν εßναι αδýνατο να καθαρßσετε τη βροìιÜ, αλλÜξτε το φßλτρο
αÝρα. (Το φßλτρο αÝρα για την αλλαγÞ εßναι προαιρετικü.)
1. Ανοßξτε τη σχÜρα αναρρüφησηò.
Σπρþξτε και τα δýο κοìβßα ταυτüχρονα üπωò φαßνεται
στην εικüνα και Ýπειτα τραβÞξτε τα προò τα κÜτω.
(ΚÜνετε το ßδιο για το κλεßσιìο.)
Äεßτε την εικüνα 2 στη σελßδα [1]
2. ΑφαιρÝστε τα φßλτρα αÝρα.
ΤραβÞξτε και τα δýο κοìβßα στο φßλτρο αÝρα προò τα
πÜνω και Ýξω προò το ìÝροò σαò.
Äεßτε την εικüνα 3 στη σελßδα [1]
1. ΓλωσσÜκι

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

B) Πλýσιìο ìε νερü Οταν το φßλτρο αÝρα εßναι πολý βρüìικο
Για τον καθαρισìü του φßλτρου αÝρα,
χρησιìοποιÞστε ìßα ìαλακÞ βοýρτσα και ουδÝτερο
απορρυπαντικü.

ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΧΑΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
1. Ανοßξτε τη σχÜρα αναρρüφησηò.
Σýρατε και τα δýο κοìβßα και στη συνÝχεια τραβÞξτε τα
προò τα κÜτω.
(ΚÜντε το ßδιο για το κλεßσιìο.)
Äεßτε την εικüνα 2 στη σελßδα [1]
2. Απασφαλßστε το φßλτρο αÝρα.
Äεßτε το “ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ”.
3. Απασφαλßστε τη σχÜρα αναρρüφησηò.
Με ανοιχτÞ τη γρßλια αναρρüφησηò, κρατÞστε τα δýο
γλωσσÜκια και τραβÞξτε τη γρßλια αναρρüφησηò εìπρüò.
Äεßτε την εικüνα 5 στη σελßδα [1]
4. Καθαρßοτε τη σχÜρα αναρρüφηοηò.
Πλýντε τη χρησιìοποιþνταò ìßα βοýρτσα και ουδÝτερο
απορρυπαντικü Þ νερü και στεγνþστε τη καλÜ.

Σκουπßστε το νερü και αφÞστε το να στεγνþσει στη σκιÜ.
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην καθαρßζετε το κλιìατιστικü ìε ζεστü νερü πÜνω απü
50°C. Με αυτüν τον τρüπο ενδÝχεται να προκληθεß
αποχρωìατισìüò Þ παραìüρφωση.
• ΠοτÝ ìη στεγνþνετε το φßλτρο ìε Üìεση Ýκθεση στη φωτιÜ.
Με αυτüν τον τρüπο ενδÝχεται να προκληθεß κÜψιìο.
4. Στερεþστε το φßλτρο αÝρα.
• ΜετÜ τον καθαρισìü, επαναφÝρατε το φßλτρο αÝρα στην
αρχικÞ του θÝση.
Äεßτε την εικüνα 4 στη σελßδα [1]
5. Κλεßστε τη σχÜρα αναρρüφησηò.
Συìβουλευτεßτε τον αρ. Εßδουò 1.
6. ΠιÝστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑÄΙ
ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ)
στο τηλεχειριστÞριο.
Η Ýνδειξη στην οθüνη “
” (ÙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ) διαγρÜφεται.
(Για λεπτοìÝρειεò, δεßτε το εγχειρßδιο οδηγιþν τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò.)

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΕÜν εßναι πολý λερωìÝνο, ψεκÜστε ìε Ýνα συνÞθεò
απορρυπαντικü κουζßναò και αφÞστε για δÝκα λεπτÜ. Στη
συνÝχεια πλýνατε ìε νερü.
• Μη χρησιìοποιεßτε ζεστü νερü 50°C Þ ζεστüτερο, γιατß Ýτσι
ενδÝχεται να προκληθεß αποχρωìατισìüò Þ
παραìüρφωση.
5. ΕπανατοποθετÞστε τη σχÜρα αναρρüφησηò.
Συìβουλευτεßτε τον αρ. Εßδουò 3.
6. ΕπανατοποθετÞστε το φßλτρο αÝρα.
Äεßτε το “ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ”.
7. Κλεßστε τη σχÜρα αναρρüφησηò.
Συìβουλευτεßτε τον αρ. Εßδουò 1.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην βγÜζετε το φßλτρο αÝρα παρÜ ìüνο üταν θÝλετε να το
καθαρßσετε.
Η ακατÜλληλη χρÞση ìπορεß να καταστρÝψει το φßλτρο.

ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟÄΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΕΞÙΤΕΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ
• Καθαρßστε ìε Ýνα ìαλακü ýφασìα.
• Οταν εßναι δýσκολο να αφαιρÝσετε τουò λεκÝδεò,
χρησιìοποιÞστε νερü Þ Ýνα ουδÝτερο απορρυπαντικü.
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μη χρησιìοποιεßτε βενζßνη, βενζßνη καθαρισìοý, διαλýτεò,
σκüνη γυαλßσìατοò, υγρÜ εντοìοκτüνα. Μπορεß να
προκληθεß ξεθþριασìα Þ παραìüρφωοη.
• Μην βρÝχετε την εσωτερικÞ ìονÜδα. Μπορεß να προκληθεß
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Μη χρησιìοποιεßτε ζεστü νερü 50°C Þ ζεστüτερο, γιατß Ýτσι
ενδÝχεται να προκληθεß αποχρωìατισìüò Þ
παραìüρφωση.
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