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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. After reading 
the manual, keep it in your custody for future reference. See also the 
operation manual included with the indoor unit for details on the indoor 
unit. Store the operation manual included with the indoor unit together 
with this operation manual in a safe place. After receiving the warranty 
card from the dealer, store it in a safe place.

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. Lesen Sie das Handbuch sorg-
fältig und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch sorgfältig auf. Weit-
ere Informationen zu diesem Gerät finden Sie in dem beiliegenden 
Betriebshandbuch. Bewahren Sie das dem Gerät beiliegende Handbuch 
an einem sicheren Ort auf. Bewahren Sie die Garantiekarte, die Sie von 
Ihrem Händler erhalten haben, ebenfalls an einem sicheren Ort auf.

Nous vous remercions d’avoir acheté ce climatiseur Daikin. Lisez soi-
gneusement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser le climatiseur. Il vous 
enseignera à utiliser correctement l’unité et vous aidera en cas de 
panne. Après lecture du manuel, veuillez le conserver à des fins de 
consultation ultérieure. Veuillez également vous reporter au manuel de 
l’unité intérieure pour les détails concernant l’unité intérieure. Con-
servez le manuel de l’unité intérieure avec le présent manuel dans un 
endroit sûr. Après réception de la carte de garantie transmise par le 
revendeur, conservez-la dans un endroit sûr.

Gracias por haber adquirido este acondicionador de aire Daikin. Lea 
con atención este manual antes de utilizar el artefacto. El manual 
explica cómo usar la unidad correctamente y lo ayuda en caso de que 
surjan problemas. Una vez leído el manual, consérvelo en lugar seguro 
para futuras referencias. Asimismo, si lo desea, puede consultar 
detalles sobre la unidad interior en el manual de funcionamiento pro-
visto con la misma. Guarde el manual de funcionamiento con la unidad  
interior y con este manual en un lugar seguro. Cuando reciba la tarjeta 
de garantía del distribuidor, guárdela en un lugar seguro.

La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore d’aria Daikin.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il condizion-
atore. Contiene le istruzioni per usare correttamente l’unità e per rime-
diare ad eventuali problemi di funzionamento. Dopo aver letto il 
manuale, conservatelo per il futuro. Vedere anche i dettagli sull’unità 
interna contenuti nel manuale d’uso in dotazione all’unità interna. Con-
servare il manuale d’uso in dotazione all’unità interna in un luogo sicuro 
insieme al presente manuale d’uso. Dopo aver ricevuto la scheda di 
garanzia dal vostro rivenditore, conservatela in un luogo sicuro.

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. Αφοý διαβÜσετε αυτü το εγχειρßδιο, φυλÜξτε το 
κοντÜ σαò για ìελλοντικÞ αναφορÜ. ΒλÝπε επßσηò το εγχειρßδιο 
λειτουργßαò που περιλαìβÜνεται ìαζß ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα για 
λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε αυτÞν. ΦυλÜξτε το εγχειρßδιο λειτουργßαò που 
περιλαìβÜνεται ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα ìαζß ìε αυτü το εγχειρßδιο 
λειτουργßαò σε Ýνα ασφαλÝò ìÝροò. Αφοý λÜβετε την κÜρτα εγγýησηò 
απü τον αντιπρüσωπο, φυλÜξτε την σε Ýνα ασφαλÝò ìÝροò.

Hartelijk dank voor uw keuze voor een Daikin airconditioner. Lees deze 
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de airconditioner in 
gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing kunt u lezen hoe u het appa-
raat op de juiste manier gebruikt en wat u kunt doen bij storingen. 
Nadat u de handleiding heeft gelezen, dient u deze te bewaren om hem 
in toekomst te kunnen raadplegen. Raadpleeg eveneens de bediening-
shandleiding van de binnenunit voor nadere details over de binnenunit. 
Berg de bedieningshandleiding voor de binnenunit samen met deze 
handleiding op een veilige plek op. Berg de garantiekaart op een veilige 
plek op, zodra u deze van de dealer heeft ontvangen.

Muito obrigado por ter adquirido este aparelho de ar condicionado 
Daikin. Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o presente man-
ual de funcionamento. Nele obterá informações sobre o modo de uti-
lizar correctamente o aparelho e ajuda na eventualidade de ocorrência 
de problemas. Após ler o manual, guarde-o para futura referência. Veja 
também o manual de operação incluso com a unidade interior para 
maiores detalhes sobre a unidade interior. Guarde o manual de oper-
ação incluso com a unidade interior, juntamente com este manual de 
operação, em um lugar seguro. Após receber o cartão de garantia do 
revendedor, guarde-o em um lugar seguro.

Спасибо за поêóпêó данноãо êондиционера фирмы Daikin. До 
начала работы с êондиционером внимательно изóчите данное 
рóêоводство по эêсплóатации. В нем излаãаются правила 
надлежащеãо пользования óстройством и приводятся 
реêомендации пользователю по поисêó и óстранению 
неисправностей. После внимательноãо прочтения данноãо 
рóêоводства храните еãо в надежном месте для последóющеãо 
применения. Подробная информация по êомнатномó блоêó 
приводится в рóêоводстве по эêсплóатации, прилаãаемом ê 
êомнатномó блоêó. Храните рóêоводство по эêсплóатации, 
прилаãаемое ê êомнатномó блоêó, в надежном месте вместе с 
настоящим рóêоводством по эêсплóатации. После полóчения 
ãарантийноãо талона от продавца, храните ãарантийный талон в 
надежном месте.

Daikin klimalarýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Klimayý 
kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu 
size üniteyi nasýl kullanmanýz gerektiði ve eðer herhangi bir sorun 
oluþursa yardým konusunda bilgi verecektir. Kullanma kýlavuzunu 
okuduktan sonra, ileride baþvurmak için saklayýnýz.
Ayrýca iç mekan ünitesi ile birlikte bulunan iç mekan ünitesinin 
detaylarýna iliþkin kullaným kýlavuzunu da okuyunuz.
Ýç mekan ünitesi kullaným kýlavuzu ve kullaným kýlavuzunu birlikte, 
güvenli bir yerde saklayýnýz.
Satýcýdan garanti belgesini aldýktan sonra, güvenli bir yerde 
saklayýnýz.
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1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να απολαýσετε τα πλÞρη πλεονεκτÞìατα των 
λειτουργιþν του κλιìατιστικοý και να αποφýγετε 
κÜποια δυσλειτουργßα λüγο εσφαλìÝνου τρüπο 
ìεταχεßρισηò, σαò συνιστοýìε να διαβÜστε αυτü το 
εγχειρßδιο οδηγÞσεωò προσεκτικÜ πριν την χρÞση. 
Αυτü το κλιìατιστικü χαρακτηρßζεται ωò “συσκευÝò 
ìη προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”.
• Οι προφυλÜξειò που περιγρÜφονται εδþ 
χαρακτηρßζονται ωò ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιÝχουν σηìαντικÝò 
πληροφορßεò σχετικÜ ìε την ασφÜλεια. 
Σιγουρευτεßτε üτι ακολουθεßτε üλεò τιò 
προφυλÜξειò χωρßò παρÜληψη.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ....ΠαρÜλειψη να 
ακολουθÞσετε αυτÝò τιò 
οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να 
προκαλÝσει ατοìικü 
τραυìατισìü Þ απþλεια 
ζωÞò.

ΠΡΟΣΟΧΗ .............ΠαρÜλειψη να τηρÞσετε 
αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, 
ìπορεß να προκαλÝσει 
ζηìιÜ σε εξοπλισìü Þ 
ατοìικü τραυìατισìü, ο 
οποßοò να εßναι σοβαρüò 
ανÜλογα ìε τιò 
περιστÜσειò.

• Αφοý διαβÜσατε, φυλÜξτε αυτü το εγχειρßδιο 
σε ìια προσβÜσιìη θÝση Ýτσι þστε να 
ìπορεßτε να αναφÝρεστε σ’ αυτü 
οποτεδÞποτε απαιτεßται. ΕÜν ìεταβιβÜζετε τη 
συσκευÞ σε Ýνα νÝο χρÞστη, σιγουρευτεßτε να 
του παραδþσετε και το εγχειρßδιο.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

Äþστε προσοχÞ στο üτι η παρατεταìÝνη, 
Üìεση Ýκθεση στον αÝρα ψýξηò Þ θÝρìανσηò 
απü το κλιìατιστικü, Þ στον αÝρα που εßναι 
πÜρα πολý δροσερüò Þ πÜρα πολý θερìüò 
ìπορεß να εßναι επικßνδυνη στη σωìατικÞ 
κατÜσταση και την υγεßα σαò.

¼ταν το κλιìατιστικü δυσλειτουργεß (και 
εκπÝìπει ìια οσìÞ πυρκαγιÜò, κ.λπ.) κλεßστε 
τη παροχÞ στη ìονÜδα και απευθυνθεßτε στον 
τοπικü εìπορικü σαò αντιπρüσωπο.
Η συνÝχιση λειτουργßαò κÜτω απü τÝτοιεò 
περιστÜσειò ìπορεß να προκαλÝσει δυσλειτουργßα, 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

Συìβουλευθεßτε τον τοπικü εìπορικü σαò 
αντιπρüσωπο για δουλειÜ εγκατÜστασηò.
ΕÜν κÜνατε την εργασßα οι ßδιοι ìπορεß να 
προκληθεß διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ 
πυρκαγιÜ.

Συìβουλευθεßτε τον τοπικü εìπορικü σαò 
αντιπρüσωπο για επÝìβαση, επισκευÞ και 
συντÞρηση του κλιìατιστικü. 
ΕσφαλìÝνη εργασßα ìπορεß να προκαλÝσει 
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

Μη τοποθετÞστε αντικεßìενα, üπωò ρÜβδων, 
δακτýλων σαò, κ.λπ., στην εßσοδο Þ Ýξοδο 
αÝρα.
Τραυìατισìüò ìπορεß να προκληθεß λüγω επαφÞò 
ìε τιò λεπßδεò ανεìιστÞρα υψηλÞò ταχýτηταò του 
κλιìατιστικοý.

ΠοτÝ ìην αγγßζετε την Ýξοδο αÝρα Þ τιò 
οριζüντιεò λεπßδεò, ενþ το ρυθìιστικü 
κλαπÝτο εßναι σε λειτουργßα.
Μπορεß να πιαστοýν τα δÜκτυλα Þ να προκληθεß 
βλÜβη στη ìονÜδα.
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2 ΕλληνικÜ

Κßνδυνοò πυρκαγιÜò σε περßπτωση διαρροÞò 
ψυκτικοý.
ΕÜν το κλιìατιστικü δεν λειτουργεß σωστÜ, δηλαδÞ 
δεν παρÜγεται αÝραò ψýξηò Þ θÝρìανσηò, η αιτßα 
ìπορεß να εßναι διαρροÞ ψυκτικοý. 
Συìβουλευθεßτε τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο 
για βοÞθεια. 
Το ψυκτικü ìÝσα στο κλιìατιστικü εßναι ασφαλÝò 
και κανονικÜ δεν διαρρÝει. 
Ùστüσο, αν συìβεß διαρροÞ, επαφÞ ìε αναììÝνο 
καυστÞρα, θερìαντÞρα Þ κουζßνα ìπορεß να 
προκαλÝσει δηìιουργßα επιβλαβοýò αερßου. 
Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü ìÝχρι üτου 
εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü πιστοποιÞσει üτι η 
διαρροÞ Ýχει επισκευαστεß.

Συìβουλευθεßτε τον τοπικü εìπορικü σαò 
αντιπρüσωπο για το τι θα κÜνετε σε 
περßπτωση διαρροÞò ψυκτικοý.
¼ταν το κλιìατιστικü εγκατασταθεß σε Ýνα ìικρü 
δωìÜτιο, εßναι απαραßτητο να πÜρετε τα 
κατÜλληλα ìÝτρα Ýτσι þστε η οποιαδÞποτε 
ποσüτητα διαρροÞò ψυκτικοý να ìην υπερβαßνει 
το üριο συìπýκνωσηò σε περßπτωση διαρροÞò. 
Σε διαφορετικÞ περßπτωση, αυτü ενδÝχεται να 
οδηγÞσει σε ατýχηìα λüγω εξÜντλησηò οξυγüνου.

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.

Συìβουλευθεßτε τον τοπικü εìπορικü σαò 
αντιπρüσωπο για την επανατοποθÝτηση και 
επανεγκατÜσταση του κλιìατιστικοý.
ΕσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò ìπορεß να 
προκαλÝσει διαρροÞ, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε ασφÜλειεò 
ìε τη σωστÞ αναγραφÞ αìπÝρ.
Μην χρησιìοποιÞστε ακατÜλληλεò ασφÜλειεò, 
χαλκü Þ Üλλα καλþδια ωò υποκατÜστατα, γιατß 
αυτü ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα, 
πυρκαγιÜ, τραυìατισìü Þ βλÜβη στη ìονÜδα.

Βεβαιωθεßτε üτι γειþσατε τη ìονÜδα.
Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, 
αγωγü αλεξικÝραυνου, Þ τηλεφωνικÞ γεßωση. 
ΠληììελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. 
Ρεýìα υψηλÞò τÜσηò απü κεραυνü Þ Üλλεò πηγÝò 
ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.

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

Συìβουλευθεßτε τον αντιπρüσωπü σαò στη 
περßπτωση που το κλιìατιστικü σαò βρεθεß 
ìÝσα στο νερü εξαιτßαò φυσικÞò καταστροφÞò, 
üπωò πληììýρα Þ τυφþνα.
Μην λειτουργÞστε το κλιìατιστικü σε αυτÞ τη 
περßπτωση, αλλιþò ìπορεß να προκληθεß 
δυσλειτουργßα, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

Μην ενεργοποιÞστε οýτε απενεργοποιÞστε το 
κλιìατιστικü ìε τον διακüπτη παροχÞò 
ρεýìατοò στο ON Þ OFF.
Αλλιþò, ìπορεß να προκληθεß φωτιÜ Þ διαρροÞ 
νεροý.
ΕπιπλÝον, ο ανεìιστÞραò θα περιστραφεß 
απüτοìα εÜν επανÝλθει το ρεýìα ìετÜ απü 
διακοπÞ, το οποßο ìπορεß να προκαλÝσει 
τραυìατισìü.

Μην χρησιìοποιÞστε το προϊüν σε 
ατìοσφαιρικü περιβÜλλον ìολυσìÝνο ìε ατìü 
λαδιοý, üπωò ατìü λαδιοý ìαγειρÝìατοò Þ 
λαδιοý ìηχανÞò.
Ατìοß λαδιοý ìπορεß να προκαλÝσουν ρωγìÝò, 
ηλεκτροπληξßα, Þ πυρκαγιÜ.

Μην χρησιìοποιÞστε το προϊüν σε χþρουò ìε 
υπερβολικü λιπαρü καπνü, üπωò χþρουò 
ìαγειρÝìατοò, Þ σε χþρουò ìε εýφλεκτο αÝριο, 
διαβρωτικü αÝριο, Þ σκüνη ìετÜλλων.
Τυχüν χρησιìοποßηση του προϊüντοò σε τÝτοιεò 
χþρουò ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ Þ 
δυσλειτουργßεò του προϊüντοò.

Μην χρησιìοποιÞστε εýφλεκτα υλικÜ (π.χ., 
σπρÝϊ ìαλλιþν Þ εντοìοκτüνο) κοντÜ στο 
προϊüν. 
Μην καθαρßστε το προϊüν ìε οργανικοýò 
διαλýτεò üπωò διαλυτικü ìπογιÜò.
Τυχüν χρησιìοποßηση οργανικþν διαλυτþν 
ìπορεß να προκαλÝσει ρωγìÝò στο προϊüν, 
ηλεκτροπληξßα, Þ πυρκαγιÜ.

Βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε ìια 
ξεχωριστÞ παροχÞ ρεýìατοò για το 
κλιìατιστικü.
Τυχüν χρησιìοποßηση οποιασδÞποτε παροχÞò 
ρεýìατοò ìπορεß να προκαλÝσει παραγωγÞ 
θερìüτηταò, πυρκαγιÜ Þ δυσλειτουργßα του 
προϊüντοò.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιìοποιÞστε το κλιìατιστικü για 
Üλλουò λüγουò εκτüò απü εκεßνουò για τουò 
οποßουò προορßζεται.
Μην χρησιìοποιÞστε το κλιìατιστικü για üργανα 
ψýξηò ακριβεßαò, üπωò τρüφιìα, φυτÜ, ζþα Þ Ýργα 
τÝχνηò αφοý αυτü ìπορεß να επηρεÜσει δυσìενþò 
την απüδοση, την ποιüτητα και/Þ τη διÜρκεια ζωÞò 
του σχετικοý αντικειìÝνου.

Μην αφαιρÝστε το προστατευτικü του 
ανεìιστÞρα τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
Το προστατευτικü προστατεýει απü τον 
ανεìιστÞρα υψηλÞò ταχýτηταò τηò ìονÜδαò, ο 
οποßοò ìπορεß να προκαλÝσει τραυìατισìü.
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Μην τοποθετÞστε αντικεßìενα που εßναι 
ευαßσθητα στην υγρασßα ακριβþò κÜτω απü 
τιò εσωτερικÝò Þ εξωτερικÝò ìονÜδεò.
Υπü ορισìÝνεò συνθÞκεò, η συìπýκνωση στην 
κýρια ìονÜδα Þ στουò σωλÞνεò ψυκτικοý, ο ρýποò 
στο φßλτρο αÝρα Þ η απüφραξη αγωγοý ìπορεß να 
προκαλÝσει διαρροÞ σταγüνων, ìε συνÝπεια 
δηìιουργßα βρωìιÜò Þ αποτυχßαò του σχετικοý 
αντικειìÝνου.

Για να αποφýγετε ìεßωση οξυγüνου, 
σιγουρευτεßτε üτι το δωìÜτιο αερßζεται επαρκþò 
εÜν κÜποιοò εξοπλισìüò üπωò Ýναò καυστÞραò 
χρησιìοποιεßται ìαζß ìε το κλιìατιστικü.

ΜετÜ απü παρατεταìÝνη χρÞση, ελÝγξτε τη 
βÜση τηò ìονÜδαò και τα υποστηρßγìατÜ τηò 
για τυχüν ζηìιÝò.
ΕÜν τα αφÞσετε σε καταστραììÝνη κατÜσταση, η 
ìονÜδα ìπορεß να πÝσει και να προκαλÝσει 
τραυìατισìü.

Μην τοποθετÞστε εýφλεκτο σπρÝϊ Þ χειρßζεστε 
σπρÝϊ κοντÜ στη ìονÜδα γιατß αυτü ìπορεß να 
προκαλÝσει πυρκαγιÜ.

Πριν τον καθαρισìü, σιγουρευθεßτε üτι 
σταìατÞσατε τη λειτουργßα ìονÜδαò, κλεßσατε 
τον διακüπτη Þ αφαιρÝσατε το καλþδιο 
παροχÞò.
Σε αντßθετη περßπτωση, ìπορεß να προκληθεß 
ηλεκτροπληξßα και τραυìατισìüò.

Για να αποφýγετε ηλεκτροπληξßα, ìη το 
λειτουργÞστε ìε τα βρεγìÝνα χÝρια.

Μην τοποθετÞστε συσκευÝò που παρÜγουν 
γυìνÞ φλüγα στουò χþρουò που εκτßθενται 
στη ροÞ αÝρα απü τη ìονÜδα γιατß αυτü ìπορεß 
να εξασθενÞσει την καýση του καυστÞρα.

Μην τοποθετÞστε θερìÜστρεò ακριβþò κÜτω 
απü τη ìονÜδα, γιατß η προκýπτουσα 
θερìüτητα ìπορεß να προκαλÝσει 
παραìüρφωση.

Μην επιτρÝψτε σε κÜποιο παιδß να ανÝβει στην 
εξωτερικÞ ìονÜδα Þ αποφýγετε να 
τοποθετÞσετε οποιοδÞποτε αντικεßìενο πÜνω 
την.
Πτþση Þ ανατροπÞ ìπορεß να προκαλÝσει 
τραυìατισìü.

Ο ìηχανισìüò ελÝγχου δεν πρÝπει να εκτßθεται 
απευθεßαò στιò ακτßνεò του ηλßου.
Η οθüνη υγρþν κρυστÜλλων (LCD) ìπορεß να 
ξεθωριÜσει και να ìην εìφανßζει τα στοιχεßα.

Μην καθαρßζετε την επιφÜνεια του καπακιοý 
λειτουργßαò ìε βενζüλιο, διαλυτικü Þ 
ξεσκονüπανα που Ýχουν υποστεß χηìικÞ 
επεξεργασßα, κλπ.
Το καπÜκι ìπορεß να ξεθωριÜσει Þ να 
ξεφλουδιστεß η επßστρωση. ΕÜν εßναι πολý 
βρþìικο, εìποτßστε Ýνα πανß ìε ουδÝτερο 
απορρυπαντικü διαλυìÝνο σε νερü, στßψτε το 
καλÜ και καθαρßστε το καπÜκι. Στη συνÝχεια 
καθαρßστε ìε Ýνα στεγνü πανß.

Μην φρÜξτε τιò εισüδουò Þ εξüδουò του αÝρα.
Η εξασθενισìÝνη ροÞ αÝρα ìπορεß να προκαλÝσει 
ανεπαρκÞ απüδοση Þ πρüβληìα.

Βεβαιωθεßτε üτι τα παιδιÜ, τα φυτÜ Þ τα ζþα 
δεν εκτßθενται Üìεσα στη ροÞ αÝρα απü τη 
ìονÜδα, γιατß δυσìενÞ αποτελÝσìατα 
ìποροýν να προκýψουν.

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

Μην εγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σε κÜποια 
θÝση üπου υπÜρχει κßνδυνοò διαρροÞò 
εýφλεκτου αερßου.
Σε περßπτωση διαρροÞò αερßου, το 
συγκεντρωìÝνο αÝριο κοντÜ στο κλιìατιστικü 
ìπορεß να προκαλÝσει κßνδυνο πυρκαγιÜò.

Μην βÜλτε εýφλεκτα δοχεßα, üπωò δοχεßα 
σπρÝϊ, εντüò ενüò ìÝτρου απü το στüìιο 
εκκÝνωσηò.
Τα δοχεßα ìποροýν να εκραγοýν επειδÞ η 
παραγωγÞ θερìοý αÝρα τηò εσωτερικÞò Þ 
εξωτερικÞò ìονÜδαò θα τα επηρεÜσει.

ΤοποθετÞστε τον εýκαìπτο σωλÞνα 
αποστρÜγγισηò ìε τρüπο þστε να 
εξασφαλßζεται εκκÝνωση χωρßò εìπüδια.
ΑτελÞò αποστρÜγγιση ìπορεß να προκαλÝσει 
διαρροÞ νεροý.

Η συσκευÞ δεν προορßζεται προò χρÞση απü 
ανεπιτÞρητα ìικρÜ παιδιÜ Þ ασθενÞ Üτοìα.
ΕξασθÝνιση σωìατικþν λειτουργιþν και βλÜβη 
στην υγεßα ìποροýν να προκληθοýν.

Τα παιδιÜ πρÝπει να επιτηροýνται για να 
εξασφαλιστεß üτι δεν παßζουν ìε τη ìονÜδα Þ 
το τηλεχειριστÞριο τηò.
Η τυχαßα λειτουργßα απü Ýνα παιδß ìπορεß να 
προκαλÝσει εξασθÝνιση των σωìατικþν 
λειτουργιþν και ζηìιÜ στην υγεßα.

Μην αφÞνετε τα παιδιÜ να παßξουν πÜνω Þ 
γýρο απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.
ΕÜν αγγßζουν τη ìονÜδα κατÜ λÜθοò, ìπορεß να 
προκληθεß τραυìατισìüò.

Μην τοποθετÞστε δοχεßα νεροý (βÜζο 
λουλουδιþν, κ.λπ.) πÜνω στη ìονÜδα, γιατß 
αυτü ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ 
πυρκαγιÜ.

Συìβουλευθεßτε τον εìπορικü σαò 
αντιπρüσωπο σχετικÜ ìε τον καθαρισìü του 
εσωτερικοý του κλιìατιστικοý.
ΕσφαλìÝνοò καθαρισìüò ìπορεß να προκαλÝσει 
θραýση των πλαστικþν ìερþν, διαρροÞ νεροý και 
Üλληò ζηìιÜò καθþò επßσηò και ηλεκτροπληξßα.

Για να αποφýγετε τραυìατισìü, ìην αγγßξτε 
την εßσοδο αÝρα Þ τα πτερýγια αλουìινßου τηò 
ìονÜδαò.

ΠοτÝ ìην πιÝζετε το κουìπß Þ το τηλεχειριστÞριο 
ìε σκληρÜ Þ αιχìηρÜ αντικεßìενα.
Το τηλεχειριστÞριο ìπορεß να πÜθει ζηìιÜ.
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ΠοτÝ ìην τραβÜτε Þ διπλþνετε το ηλεκτρικü 
καλþδιο του τηλεχειριστηρßου.
Μπορεß να προκαλÝσει δυσλειτουργßα τηò 
συσκευÞò.

ΠοτÝ ìην θÝτετε σε λειτουργßα το κλιìατιστικü 
εÜν χρησιìοποιεßτε Ýνα εντοìοκτüνο 
δωìατßου που αναδýει καπνü.
Σε αντßθετη περßπτωση ìπορεß να προκληθεß η 
κατακÜθιση χηìικþν ουσιþν στη ìονÜδα ìε 
αποτÝλεσìα να τεθεß σε κßνδυνο η υγεßα των 
ατüìων ìε ευαισθησßα στιò χηìικÝò ουσßεò.

Μην τοποθετÞστε αντικεßìενα σε Üìεση 
εγγýτητα ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα και ìην 
αφÞνετε φýλλα και Üλλεò ακαθαρσßεò να 
συσσωρεýονται γýρο 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.

Μην αγγßξτε ποτÝ τα εσωτερικÜ ìÝρη του 
ελεγκτÞ.
Μην αφαιρÝστε τον εìπρüò πßνακα. ¢γγιγìα 
ορισìÝνων εσωτερικþν ìερþν θα προκαλÝσει 
ηλεκτροπληξßα και ζηìιÜ στη ìονÜδα. Παρακαλþ 
συìβουλευθεßτε τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο 
για τον Ýλεγχο και τη ρýθìιση των εσωτερικþν 
ìερþν.

Μην αφÞστε το τηλεχειριστÞριο κÜπου που 
υπÜρχει κßνδυνοò να βραχεß.
ΕÜν ìπει νερü στο τηλεχειριστÞριο υπÜρχει 
κßνδυνοò διαρροÞò ηλεκτρισìοý και ζηìιÜò στα 
ηλεκτρονικÜ εξαρτÞìατα.

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.

2. ΠΡΟÄΙΑΓΡΑΦΕΣ

[ΜονÞ ìονÜδα]

3. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Αυτü το εγχειρßδιο λειτουργßαò αφορÜ τα ακüλουθα 
συστÞìατα ìε χειριστÞρια στÜνταρ. Πριν θÝσετε σε 
λειτουργßα το κλιìατιστικü επικοινωνÞστε ìε τον 
αντιπρüσωπο τηò Daikin για να σαò υποδεßξει τη 
λειτουργßα που αντιστοιχεß στο δικü σαò σýστηìα 
και τýπο.

ΕÜν η συσκευÞ διαθÝτει σýστηìα ελÝγχου που 
προσαρìüζεται στιò ανÜγκεò του πελÜτη, ζητÞστε 
απü τον αντιπρüσωπü τηò Daikin να σαò υποδεßξει 
τη λειτουργßα που αντιστοιχεß στο δικü σαò σýστηìα.

ΕξωτερικÝò ìονÜδεò (Äεßτε την εικüvα 1)

• Ονοìασßα και λειτουργßα εξαρτηìÜτων 
(Äεßτε την εικüvα 1)
1. ΕξωτερικÞò ìονÜδαò
2. ΕσωτερικÞ ìονÜδα
3. ΜονÜδα BEV
4. ΤηλεχειριστÞριο
5. ΑÝραò εισαγωγÞò
6. ΑÝραò εξαγωγÞò
7. ΕπιλογÝαò ψýξηò/θÝρìανσηò

(Η εικüνα 1 δεßχνει σýστηìα ìε τον επιλογÝα ψýξηò/
θÝρìανσηò)

4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ÄΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ
(Äεßτε την εικüvα 2 και 3)

1. Κουìπß ¸ναρξη/Παýση λειτουργßαò
ΠιÝστε αυτü το κουìπß για να τεθεß σε λειτουργßα 
το σýστηìα. ΠιÝστε ξανÜ το κουìπß για παýση 
λειτουργßαò του συστÞìατοò.

2. Λυχνßα λειτουργßαò (κüκκινη)
Η λυχνßα ανÜβει üταν το σýστηìα λειτουργεß.

3. Οθüνη “ ” (αλλαγÞ υπü Ýλεγχο)
Äεν εßναι δυνατÞ η ìεταγωγÞ ψýξηò/θÝρìανσηò, 
ενþ το τηλεχειριστÞριο εìφανßζει αυτü το εικονßδιο.

4. Οθüνη “ ”
(εξαερισìüò/καθαρισìüò αÝρα)
ΑυτÞ η οθüνη δεßχνει üτι οι ìονÜδεò εξαερισìοý 
εßναι σε λειτουργßα. (αυτÜ εßναι προαιρετικÜ 
εξαρτÞìατα.)

5. Οθüνη “ ” (ρýθìιση θερìοκρασßαò)
Η οθüνη αυτÞ δεßχνει την επιλεγìÝνη θερìοκρασßα.

ΜοντÝλο RXYN10AY1

ΠαροχÞ ρεýìατοò

ΦÜση - 3N~
Συχνüτητα (Hz) 50

ΤÜση (V) 380-415

ΟνοìαστικÞ ικανüτητα 
ψýξηò

(kW) 28,0

ΟνοìαστικÞ ικανüτητα 
θÝρìανσηò 

(kW) 31,5

ÄιαστÜσειò Y×Π×B (mm) 1680×635×765

ΜÜζα (kg) 330

Τýποò ψυκτικοý - R744

Ποσüτητα ψυκτικοý 
πλÞρωσηò (*1)

(kg) 7,2

ΣχεδιαστικÞ πßεση

ΠλευρÜ υψηλÞò πßεσηò (bar) 123

(MPa) 12,3

ΠλευρÜ χαìηλÞò πßεσηò (bar) 95

(MPa) 9,5

ΕπιλογÝαò 
ψýξηò/
θÝρìανσηò

Τρüποι 
λειτουργßαò

ΣειρÜ ìε αναστροφÝα

σειρÜ αντλßαò 
θÝρìανσηò RXYN

❏ ναι   ❏ üχι

C

06_el_3P233622-1C.fm  Page 4  Thursday, October 30, 2008  3:23 PM



ΕλληνικÜ 5

6. Οθüνη “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
(τρüποò λειτουργßαò)
Η οθüνη αυτÞ δεßχνει τον τρÝχοντα τρüπο 
λειτουργßαò.

7. Οθüνη “ ”
(προγραììατισìÝνη þρα λειτουργßαò)
Η οθüνη αυτÞ δεßχνει την προγραììατισìÝνη 
þρα Ýναρξηò και παýσηò λειτουργßαò του 
συστÞìατοò.

8. Οθüνη “ ” (¸λεγχοò/ÄοκιìÞ 
λειτουργßαò)
¼ταν πιεστεß το κουìπß Ýλεγχοò/δοκιìÞ 
λειτουργßαò, στην οθüνη εìφανßζεται ο τρÝχον 
τρüποò λειτουργßαò του συστÞìατοò.

9. Οθüνη “ ” (υπü κεντρικü Ýλεγχο)
¼ταν εìφανßζεται αυτÞ η Ýνδειξη στην οθüνη, το 
σýστηìα λειτουργεß υπü κεντρικü Ýλεγχο. (Αυτü 
δεν εßναι Ýνα χαρακτηριστικü στÜνταρ.)

10. Οθüνη “ ” (ταχýτητα ανεìιστÞρα)
Η οθüνη αυτÞ δεßχνει την επιλεγìÝνη ταχýτητα 
του ανεìιστÞρα.

11. Οθüνη “ ” (καθαρισìüò του φßλτρου αÝρα)
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò τηò 
εσωτερικÞò ìονÜδαò.

12. Οθüνη “ ”
(απüψυξη/εκκßνηση ìε θÝρìανση)
ÄιαβÜστε το κεφÜλαιο “Äιαδικασßα λειτουργßαò - 
ΕξÞγηση τηò λειτουργßαò θÝρìανσηò”.

13. Κουìπß Ýναρξη/παýση λειτουργßαò 
χρονοδιακüπτη
ÄιαβÜστε το κεφÜλαιο “Äιαδικασßα λειτουργßαò - 
Προγραììατισìüò Ýναρξηò και παýσηò 
λειτουργßαò ìε το χρονοδιακüπτη”.

14. Κουìπß Ýναρξη/παýση λειτουργßαò 
χρονοδιακüπτη
ÄιαβÜστε το κεφÜλαιο “Äιαδικασßα λειτουργßαò - 
Προγραììατισìüò Ýναρξηò και παýσηò 
λειτουργßαò ìε το χρονοδιακüπτη”.

15. Κουìπß ελÝγχου/δοκιìÞò λειτουργßαò
Το κουìπß αυτü χρησιìοποιεßται ìüνο απü το 
εξειδικευìÝνο προσωπικü κατÜ τη συντÞρηση.

16. Κουìπß προγραììατισìοý ωραρßου 
λειτουργßαò
Χρησιìοποιηστε αυτü το κουìπß για τον 
προγραììατισìü τηò þραò Ýναρξηò και/Þ 
παýσηò λειτουργßαò.

17. Κουìπß ρýθìισηò τηò θερìοκρασßαò
Με αυτü το κουìπß ìπορεßτε να ρυθìßσετε τη 
θερìοκρασßα.

18. Κουìπß διαγραφÞò συìβüλου του φßλτρου
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò τηò 
εσωτερικÞò ìονÜδαò.

19. Κουìπß ρýθìισηò ταχýτηταò ανεìιστÞρα
ΠιÝστε αυτü το κουìπß για να επιλÝξετε την 
ταχýτητα του ανεìιστÞρα.

20. Κουìπß επιλογÞò τρüπου λειτουργßαò
ΠιÝστε αυτü το κουìπß για να επιλÝξετε τον τρüπο 
λειτουργßαò που προτιìÜτε.

21. Κουìπß ρýθìισηò τηò κατεýθυνσηò ροÞò του 
αÝρα
Αυτü το κουìπß δεν εßναι διαθÝσιìο και η οθüνη 
δεßχνει “NOT AVAILABLE” üταν πατηθεß.

22. Äιακüπτηò επιλογÞò ìüνο ανεìιστÞρα/
κλιìατισìοý
ΒÜλτε το διακοπτη στη θÝση “ ” εÜν θÝλετε να 
λειτουργεß ìüνο ο ανεìιστÞραò Þ στη θÝση “ ” 
για τιò λειτουργßεò θÝρìανσηò και ψýξηò.

23. Äιακüπτηò αλλαγÞò λειτουργßαò ψýξηò/
θÝρìανσηò
ΒÜλτε το διακüπτη στη θÝση “ ” για ψýξη και 
στη θÝση “ ” για θÝρìανση.

24. Θερìßστορ
Αυτü ανιχνεýει την θερìοκρασßα δωìατßου κοντÜ 
στο τηλεχειριστÞριο.

25. ΑυτÜ τα κουìπιÜ χρησιìοποιοýνται üταν 
εγκαθßσταται η ìονÜδα εξαερισìοý (αυτÜ 
εßναι προαιρετικÜ εξαρτÞìατα)
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò τηò 
ìονÜδαò εξαερισìοý.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ÄιαφορετικÜ απü üτι στιò πραγìατικÝò συνθÞκεò 
λειτουργßαò, η οθüνη στην εικüνα 1 δεßχνει üλεò τιò 
πιθανÝò ενδεßξειò.

• Το εικüνα 2 απεικονßζει το τηλεχειριστÞριο ìε 
ανοικτü το κÜλυììα.

5. ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧρησιìοποιÞστε το σýστηìα στα ακüλουθα üρια 
θερìοκρασßαò και υγρασßαò για ασφαλÞ και 
αποτελεσìατικÞ λειτουργßα.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
Για την αποφυγÞ δηìιουργßαò συìπυκνþìατοò και 
σταξßìατοò Ýξω απü τη ìονÜδα.
ΕÜν η θερìοκρασßα Þ η υγρασßα δεν εßναι ìÝσα 
σ’αυτÜ τα üρια, οι συσκευÝò ασφαλεßαò δε θα 
λειτουργÞσουν και το κλιìατιστικü ìπορεß να ìη 
λειτουργεß.

TEST

ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

εξωτερικÞ θερìοκρασßα –5°~43°CDB –20°~21°CDB

–20°~15,5°CWB

εσωτερικÞ θερìοκρασßα 21°~32°CDB 15°~27°CDB

14°~25°CWB

εσωτερικÞ υγρασßα ≤ 80%
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6 ΕλληνικÜ

6. ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Η διαδικασßα λειτουργßαò διαφοροποιεßται 
ανÜλογα ìε τον συνδυασìü εξωτερικÞò ìονÜδαò 
και τηλεχειριστηρßου.
ÄιαβÜστε το κεφÜλαιο “Τι να κÜνετε πριν θεσετε 
σε λειτουργßα το κλιìατιστικο”.

• Για να προστατευθεß η ìονÜδα ανοßξτε το γενικü 
διακüπτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò 6 þρεò πριν 
απü την Ýναρξη λειτουργßαò.
Επßσηò, ìην απενεργοποιεßτε την παροχÞ 
ρεýìατοò κατÜ τη διÜρκεια ìιαò περιüδου 
λειτουργßαò κλιìατισìοý, για λüγουò οìαλÞò 
εκκßνησηò.

• ΕÜν διακοπεß η τροφοδοσßα του γενικοý διακüπτη 
κατÜ τη διÜρκεια λειτουργßαò, η λειτουργßα 
επανÝρχεται αυτüìατα ìετÜ την επαναφορÜ τηò 
ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò.

6-1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

• Ο τρüποò λειτουργßαò δεν ìπορεß να αλλÜξει, 
üταν η οθüνη του τηλεχειριστηρßου εìφανßζει 
“ ” (αλλαγÞ υπü Ýλεγχο).
ΑλλÜξτε τον τρüπο λειτουργßαò ìε το 
τηλεχειριστÞριο η οθüνη του οποßου δεν εìφανßζει 
“ ”.

• Για την περßπτωση κατÜ την οποßα η οθüνη 
“ ” (αλλαγÞ υπü Ýλεγχο) αναβοσβÞνει, 
διαβÜστε το κεφÜλαιο “Äιαδικασßα λειτουργßαò - 
Ρýθìιση του κýριου τηλεχειριστηρßου”.

• Ο ανεìιστÞραò ìπορεß να συνεχßσει να λειτουργεß 
περßπου 1 λεπτü, αφοý διακοπεß η λειτουργßα 
θÝρìανσηò για την αφαßρεση τηò θερìüτηταò τηò 
εσωτερικÞò ìονÜδαò.

• Ο ρυθìüò ροÞò αÝρα ìπορεß να προσαρìüζεται 
αυτüìατα ανÜλογα ìε τη θερìοκρασßα δωìατßου Þ 
ο ανεìιστÞραò ìπορεß να σταìατÜ αυτüìατα. Äεν 
πρüκειται για δυσλειτουργßα.

• Για την προστασßα του ìηχανÞìατοò το σýστηìα 
ìπορεß να ελÝγχει το ρυθìü ροÞò αÝρα αυτüìατα.

• Μπορεß να χρειαστεß κÜποια þρα ìÝχρι το τÝλοò 
þστε να αλλÜξει ο ρυθìüò ροÞò αÝρα. 
Πρüκειται για κανονικÞ λειτουργßα.

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧÙΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Äεßτε την εικüvα 4)

Για να επιλÝξετε τον τρüπο λειτουργßαò πιÝστε 
επανειληììÝνα το σχετικü κουìπß επιλογÞò.

“ ” Λειτουργßα ψýξηò
“ ” Λειτουργßα θÝρìανσηò
“ ” Λειτουργßα ìüνο του ανεìιστÞρα

ΠιÝστε το κουìπß Ýναρξηò/παýσηò 
λειτουργßαò.
Η λυχνßα λειτουργßαò ανÜβει και το σýστηìα 
αρχßζει να λειτουργεß.

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Äεßτε την εικüvα 4 και 6)

ΕπιλÝξτε Ýνα τρüπο λειτουργßαò ìε τον 
επιλογÝα Ψýξηò/ΘÝρìανσηò ωò εξÞò:

“ ” “ ” Λειτουργßα ψýξηò 
(Äεßτε την εικüvα 6.1)
“ ” “ ” Λειτουργßα θÝρìανσηò 
(Äεßτε την εικüvα 6.2)
“ ” “ ” Λειτουργßα ìüνο του ανεìιστÞρα 
(Äεßτε την εικüvα 6.3)

ΠιÝστε το κουìπß Ýναρξη/παýση λειτουργßαò. 
(Äεßτε την εικüvα 4)
Η λυχνßα λειτουργßαò ανÜβει και το σýστηìα 
αρχßζει να λειτουργεß.

ΡΥΘΜΙΣΗ (Äεßτε την εικüvα 4)
Για ρýθìιση τηò επιθυìητÞò θερìοκρασßαò και 
τηò ταχýτηταò ανεìιστÞρα, ακολουθÞστε τη 
διαδικασßα που εìφανßζεται πιο κÜτω.

ΠιÝστε το κουìπß ρýθìισηò θερìοκρασßαò και 
ορßστε την επιθυìητÞ θερìοκρασßα.

ΚÜθε φορÜ που πιÝζετε αυτü το κουìπß, 
η θερìοκρασßα ανεβαßνει Þ κατεβαßνει 
κατÜ 1°C.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Ρυθìßστε τη θερìοκρασßα ìÝσα στα 
καθορισìÝνα üρια.

• Η ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò δε ìπορεß να 
γινει για τη λειτουργßα ìüνο του ανεìιστÞρα.

ΠιÝστε το κουìπß ρýθìισηò τηò ταχυτηταò του 
ανεìιστÞρα και επιλÝξτε την ταχυτητα που 
επιθυìεßτε.

ΠΑ¾ΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Äεßτε την εικüvα 4)

ΠιÝστε ξανÜ το κουìπß Ýναρξη/παýση 
λειτουργßαò.
Η λυχνßα λειτουργßαò σβÞνει και η λειτουργßα 
του συστÞìατοò διακüπτετα.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην απενεργοποιεßτε το ρεýìα αìÝσωò, 

ìüλιò η ìονÜδα σταìατÞσει.
• Το σýστηìα χρειÜζεται τουλÜχιστον 5 λεπτÜ 
για την παραìÝνουσα λειτουργßα τηò 
διÜταξηò αντλßαò αποστρÜγγισηò. 
Αν απενεργοποιÞσετε αìÝσωò το ρεýìα θα 
προκληθεß διαρροÞ νεροý Þ πρüβληìα.
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ΕλληνικÜ 7

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• Για τη συνÞθη λειτουργßα θÝρìανσηò, ßσωò 
χρειαστεß περισσüτερο χρüνο για να φθÜσει στην 
καθορισìÝνη θερìοκρασßα απü üτι στη λειτουργßα 
ψýξηò. 
ΣυστÞνουìε να ξεκινÞσετε τη λειτουργßα που 
χρησιìοποιÞσατε πριν την χρÞση ìε λειτουργßα 
χρονοδιακüπτη.

• Η ακüλουθη λειτουργßα εκτελεßται για να 
αποτραπεß η πτþση τηò θερìαντικÞò ικανüτηταò 
Þ παραγωγÞò κρýου αÝρα.

Λειτουργßα απüψυξηò
• Στην λειτουργßα θÝρìανσηò, η ψýξη του 
ανταλλακτÞ θερìüτηταò τηò εξωτερικÞò 
ìονÜδαò αυξÜνεται. Η θερìαντικÞ ικανüτητα 
ìειþνεται και το σýστηìα ìεταβαßνει στη 
λειτουργßα απüψυξηò.

• Ο ανεìιστÞραò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò 
σταìατÜ και το τηλεχειριστÞριο δεßχνει 
“ ”.

• ΜετÜ απü τη λειτουργßα απüψυξηò στο 
ìÝγιστο δυνατü χρüνο, το σýστηìα 
επιστρÝφει στη λειτουργßα θÝρìανσηò και 
πÜλι.

Λειτουργßα θερìÞò εκκßνησηò
• Για να αποφευχθεß η παροχÞ κρýου αÝρα 
απü την εσωτερικÞ ìονÜδα κατÜ τη Ýναρξη 
λειτουργßαò του συστÞìατοò, ο ανεìιστÞραò 
τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò σταìατÜ αυτüìατα. 
Στην οθüνη του τηλεχειριστηρßου 
εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Η θερìαντικÞ ικανüτητα πÝφτει καθþò πÝφτει και 
η εξωτερικÞ θερìοκρασßα. ΕÜν αυτü συìβαßνει, 
χρησιìοποιÞστε κÜποια Üλλη συσκευÞ 
θÝρìανσηò ìαζß ìε τη ìονÜδα. (¼ταν 
χρησιìοποιεßτε και συσκευÝò που παρÜγουν 
γυìνÞ φλüγα, αερßζετε το δωìÜτιο συνεχþò.)
Μη τοποθετÞστε συσκευÝò που παρÜγουν γυìνÞ 
φλüγα σε σηìεßα που εκτßθενται στη ροÞ του αÝρα 
τηò ìονÜδαò Þ κÜτω απü τη ìονÜδα.

• Απαιτεßται κÜποιοò χρüνοò ìÝχρι να θερìανθεß ο 
χþροò απü τη στιγìÞ εκκßνησηò τηò ìονÜδαò, για 
το λüγο üτι η ìονÜδα χρησιìοποιεß Ýνα 
κυκλοφοριακü σýστηìα θερìοý αÝρα για να 
θερìÜνει ολüκληρο το χþρο.

• Αν ο θερìüò αÝραò ανυψωθεß στο ταβÜνι, 
αφÞνονταò την περιοχÞ πÜνω απü το δÜπεδο 
κρýα, συνιστοýìε να χρησιìοποιÞσετε τον 
κυκλοφορητÞ (ο ανεìιστÞραò εσωτερικοý χþρου 
για αÝρα κυκλοφορßαò). Για λεπτοìÝρειεò 
επικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπü σαò.

• ¼ταν η εξωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι κÜτω απü 
–20°C, ο συìπιεστÞò ßσωò δεν ξεκινÞσει εÜν το 
κλιìατιστικü λειτουργÞσει εντüò 1 þραò ìετÜ την 
ενεργοποßηση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò. 

6-2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

• Η λειτουργßα αυτοý του προγρÜììατοò εßναι 
να ìειþσει την υγρασßα στο χþρο σαò ìε 
ελÜχιστη αýξηση τηò θερìοκρασßαò.

• Ο ìικροϋπολογιστÞò αυτüìατα καθορßζει τη 
θερìοκρασßα και την ταχýτητα του 
ανεìιστÞρα.

• Το σýστηìα δεν ενεργοποιεßται εÜν η 
θερìοκρασßα του χþρου εßναι χαìηλÞ.

• Ο ìικρο-υπολογιστÞò ελÝγχει αυτüìατα τη 
θερìοκρασßα και την ταχýτητα του 
ανεìιστÞρα Ýτσι, þστε αυτÝò να ορßζονται ìε 
το τηλεχειριστÞριο.

• ΑυτÞ η λειτουργßα δεν εßναι διαθÝσιìη, αν η 
θερìοκρασßα δωìατßου εßναι 20°C Þ 
χαìηλüτερη.

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧÙΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Äεßτε την εικüvα 5)

ΠιÝστε το κουìπß επιλογÞò τρüπου λειτουργßαò 
επανειληììÝνα και επιλÝξτε “ ” 
(προγραììατισìüò λειτουργßαò αφýγρανσηò).

ΠιÝστε το κουìπß Ýναρξη/παýση λειτουργßαò.
Η λυχνßα λειτουργßαò ανÜβει και το σýστηìα 
αρχßζει να λειτουργεß.

ΠιÝστε ξανÜ το κουìπß Ýναρξη/παýση 
λειτουργßαò.
Η λυχνßα λειτουργßαò σβÞνει και η λειτουργßα 
του συστÞìατοò διακüπτεται.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην απενεργοποιεßτε το ρεýìα αìÝσωò, 

ìüλιò η ìονÜδα σταìατÞσει.
• Το σýστηìα χρειÜζεται τουλÜχιστον 5 λεπτÜ 
για την παραìÝνουσα λειτουργßα τηò 
διÜταξηò αντλßαò αποστρÜγγισηò. 
Αν απενεργοποιÞσετε αìÝσωò το ρεýìα θα 
προκληθεß διαρροÞ νεροý Þ πρüβληìα.

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Äεßτε την εικüvα 7)

ΕπιλÝξτε τον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò ìε τον 
επιλογÝα Ψýξηò/ΘÝρìανσηò.

ΠιÝστε το κουìπß επιλογÞò τρüπου λειτουργßαò 
επανειληììÝνα ακι επιλÝξτε το πρüγραììα 
αφýγρανσηò “ ”.

ΠιÝστε το κουìπß Ýναρξη/παýση λειτουργßαò.
Η λυχνßα λειτουργßαò ανÜβει και το σýστηìα 
αρχßζει να λειτουργεß.

ΠιÝστε ξανÜ το κουìπß Ýναρξη/παýση 
λειτουργßαò.
Η λυχνßα λειτουργßαò σβÞνει και η λειτουργßα 
του συστÞìατοò διακüπτεται.
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8 ΕλληνικÜ

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην απενεργοποιεßτε το ρεýìα αìÝσωò, 

ìüλιò η ìονÜδα σταìατÞσει.
• Το σýστηìα χρειÜζεται τουλÜχιστον 5 λεπτÜ 
για την παραìÝνουσα λειτουργßα τηò 
διÜταξηò αντλßαò αποστρÜγγισηò. 
Αν απενεργοποιÞσετε αìÝσωò το ρεýìα θα 
προκληθεß διαρροÞ νεροý Þ πρüβληìα.

6-3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ 
(Äεßτε την εικüvα 8)

• Ο χρονοδιακüπτηò λειτουργεß ìε τουò 
ακüλουθουò δýο τρüπουò. 
Προγραììατισìüò του χρονικοý 
διαστÞìατοò παýσηò λειτουργßαò “ ”: 
Το σýστηìα διακüπτει τη λειτουργßα üταν 
περÜσει το επιλεγìÝνο χρονικü διÜστηìα.
Προγραììατισìüò του χρονικοý 
διαστÞìατοò εκκßνησηò “ ”: Το 
σýστηìα τßθεται σε λειτουργßα üταν περÜσει 
το επιλεγìÝνο χρονικü διÜστηìα.

• Ο χρονοδιακüπτηò ìπορεß να 
προγραììατιστεß το πολý για 72 þρεò.

• Οι χρüνοι Ýναρξηò και παýσηò λειτουργßαò 
πρÝπει να ρυθìιστοýν ìαζß.

ΠιÝστε το κουìπß Ýναρξη/παýση λειτουργßαò 
του χρονοδιακüπτη πολλÝò φορεò και επιλÝξτε 
στην οθüνη τον επιθυìητü τρüπο λειουργßαò.
Η οθüνη αναβοσβÞνει.
• Για ρýθìιση του χρüνου παýσηò λειτουργßαò 
στο χρονοδιακüπτη “ ”

• Για ρýθìιση του χρüνου Ýναρξηò 
λειτουργßαò στο χρονοδιακüπτη “ ”

ΠιÝστε το κουìπß προγραììατισìοý του 
χρüνου και ρυθìßστε το χρüνο παýσηò και 
Ýναρξηò λειτουργßαò του συστÞìατοò.

ΚÜθε φορÜ που πιÝζετε το κουìπß, ο 
χρüνοò αυξÜνεται Þ ìειþνεται κατÜ 1 þρα.

ΠιÝστε το κουìπß Ýναρξη/παýση λειτουργßαò 
του χρονοδιακüπτη.
Η διαδικασßα ρýθìισηò του χρονοδιακüπτη 
ολοκληρþθηκε. Η Ýνδειξη “ ” Þ “ ” 
στην οθüνη δεν αναβοσβÞνει πλÝον αλλÜ 
ανÜβει σταθερÜ.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ¼ταν κÜνετε ταυτüχρονο Üνοιγìα και 
κλεßσιìο του χρονοδιακüπτη, επαναλÜβατε 

την παραπÜνω διαδικασßα (απü το “ ” 

Ýωò το “ ”) ìßα ακüìη φορÜ.

• ΜετÜ τον προγραììατισìü του 
χρονοδιακüπτη στην οθüνη εìφανιζεται ο 
υπολειπüìενοò χρüνοò.

• ΠιÝστε το κουìπß Ýναρξη/παýση λειτουργßαò 
του χρονοδιακüπτη για να διακοπεß ο 
προγραììατισìüò. Η Ýνδειξη στην οθüνη 
εξαφανßζεται.

Για παρÜδειγìα: (Äεßτε την εικüvα 10)
¼ταν ο χρονοδιακüπτηò Ýχει προγραììατιστεß 
για να διακüψει τη λειτουργßα του συστÞìατοò 
ìετÜ απü 3 þρεò και να θÝσει σε λειτουργßα το 
σýστηìα ìετÜ απü 4 þρεò, το σýστηìα θα 
σταìατησει ìετÜ απü 3 þρεò και θα τεθεß σε 
λειτουργßα ìετÜ απü ìßα þρα.

6-4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
(Äεßτε την εικüvα 9)

• ¼ταν ìια εξωτερικÞ ìονÜδα συνδÝεται ìε αρκετÝò 
εσωτερικÝò ìονÜδεò üπωò φαßνεται στην εικüνα 
12, εßναι απαραßτητο να οριστεß Ýνα απü τα 
τηλεχειριστÞρια ωò κýριο τηλεχειριστÞριο.

• Μüνο το κýριο τηλεχειριστÞριο ìπορεß να επιλÝγει 
τη λειτουργßα θÝρìανσηò, ψýξηò.

• Στιò οθüνεò των δευτερευüντων τηλεχειριστηρßων 
εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ” (αλλαγÞ υπü 
Ýλεγχο) και αυτüìατα ακολουθοýν τον τρüπο 
λειτουργßαò που ορßζεται απü το κýριο 
τηλεχειριστÞριο.
Ùστüσο, εßναι δυνατü να κÜνετε ìεταγωγÞ στο 
πρüγραììα αφýγρανσηò ìε τα εξαρτηìÝνα 
τηλεχειριστÞρια, εφüσον το σýστηìα εßναι σε 
λειτουργßα ψýξηò, ìε ρýθìιση του κýριου 
τηλεχειριστηρßου και ìε ìεταγωγÞ σε λειτουργßα 
ìüνο για ανεìιστÞρα.

Καθορισìüò του κýριου τηλεχειριστηρßου

ΠιÝστε το κουìπß επιλογÞò του τρüπου 
λειτουργßαò στο τρÝχον κýριο τηλεχειριστÞριο 
για 4 δευτερüλεπτα.

Η οθüνη που εìφανßζει “ ”(αλλαγÞ 
υπü Ýλεγχο) üλων των εξαρτηìÝνων 
τηλεχειριστηρßων, τα οποßα συνδÝονται στην 
ßδια εξωτερικÞ ìονÜδα, αναβοσβÞνει.

ΠιÝστε το κουìπß επιλογÞò του τρüπου 
λειτουργßαò στο τηλεχειριστÞριο που θÝλετε να 
καθορßσετε ωò κýριο τηλεχειριστÞριο. Η 
διαδικασßα Ýχει ολοκληρωθεß. Αυτü το 
τηλεχειριστÞριο Ýχει οριστεß ωò κýριο 

τηλεχειριστÞριο και η Ýνδειξη “ ” στην 
οθüνη (αλλÜγη υπü Ýλεγχο) εξαφανßζεται.
Στην οθüνη των Üλλων τηλεχειριστηρßων 

διατηρεßται η Ýνδειξη “ ” (αλλαγÞ υπü 
Ýλεγχο).

1

2

3

1

3

1

2
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6-5 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑÄΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ¹ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ÄΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙÙΝ

Εκτüò απü τον ατοìικü Ýλεγχο (ìε Ýνα 
τηλεχειριστÞριο για κÜθε ìονÜδα), το σýστηìα αυτü 
παρÝχει ακüìη δýο τρüπουò ελÝγχου. Βεβαιωθεßτε 
για το σýστηìÜ σαò στον αντιπρüσωπο τηò Daikin.

• Οìαδικü σýστηìα ελÝγχου
¸να τηλεχειριστÞριο ελÝγχει Ýωò 16 εσωτερικÝò 
ìονÜδεò. ¼λεò οι εσωτερικÝò ìονÜδεò Ýχουν 
ρυθìιστεß ìε τον ßδιο τρüπο.

• Σýστηìα ελÝγχου ìε δýο τηλεχειριστÞρια
Äýο τηλεχειριστÞρια ελÝγχουν ìια εσωτερικÞ 
ìονÜδα (στην περßπτωση οìαδικοý συστÞìατοò 
ελÝγχου, ìßα οìÜδα εσωτερικþν ìονÜδων). Η 
ìονÜδα λειτουργεß ατοìικÜ.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Στην περßπτωση αλλαγÞò του συνδυασìοý 

Þ των ρυθìßσεων των συστηìÜτων 
οìαδικοý ελÝγχου Þ του συστÞìατοò ìε δýο 
τηλεχειριστÞρια, επικοινωνÞστε ìε τον 
αντιπρüσωπο τηò Daikin.

7. ΤΕΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να εξασφαλιστεß η τÝλεια λειτουργßα του 
συστÞìατοò ακολουθÞστε τιò παρακÜτω 
προφυλÜξειò.

• Ρυθìßστε την εξαγωγÞ αÝρα κατÜλληλα και 
αποφýγετε την Üìεση ροÞ αÝρα στουò 
ανθρþπουò.

• Για Ýνα Üνετο περιβÜλλον ρυθìßστε κατÜλληλα τη 
θερìοκρασßα του χþρου. Αποφýγετε την 
υπερβολικÞ θÝρìανση Þ ψýξη.

• Εìποδßστε την εßσοδο των ακτßνων του ηλßου στο 
χþρο κατÜ τη λειτουργßα ψýξηò κλεßνονταò τιò 
κουρτßνεò Þ τα παντζοýρια.

• Εξαερßζετε συχνÜ.
Η παρατεταìÝνη χρÞση απαιτεß ειδικÞ προσοχÞ 
στον εξαερισìü.

• Μην Ýχετε τιò πüρτεò και τα παρÜθυρα ανοικτÜ. 
Αν οι πüρτεò και τα παρÜθυρα παραìÝνουν 
ανοικτÜ, ο αÝραò θα διαρρεýσει Ýξω απü το 
δωìÜτιο, προκαλþνταò ìεßωση στα 
αποτελÝσìατα τηò ψýξηò Þ τηò θÝρìανσηò.

• ΠοτÝ ìην τοποθετεßτε αντικεßìενα κοντÜ στα 
στüìια εισαγωÞò και εξαγωγÞò τηò ìονÜδαò. 
Μπορεß να ìειþσουν την αποδοτικüτητα τηò 
ìονÜδαò Þ και τη διακοπÞ λειτουργßαò.

• ΑπενεργοποιÞστε τον κεντρικü διακüπτη 
παροχÞò ρεýìατοò στη ìονÜδα, üταν αυτÞ δεν 
χρησιìοποιεßται για παρατεταìÝνεò περιüδουò. 
¼ταν ο διακüπτηò εßναι ανοικτüò, χρησιìοποιεß 
ηλεκτρικü ρεýìα. Πριν ξαναξεκινÞσετε την 
ìονÜδα, ανοßξτε τον κεντρικü διακüπτη παροχÞò 
ρεýìατοò 6 þρεò πριν απü τη λειτουργßα για να 
εξασφαλßσετε οìαλÞ λειτουργßα. (ΑνατρÝξτε στο 
κεφÜλαιο “ΣυντÞρηση” στο εγχειρßδιο για την 
εσωτερικÞ ìονÜδα.)

• ¼ταν στην οθüνη εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ” 
(καθαρισìüò του φßλτρου αÝρα), απευθυνθεßτε σε 
Ýνα εξειδικευìÝνο τεχνικü για τον καθαρισìü του 
φßλτρου. (ΑνατρÝξτε στο κεφÜλαιο “ΣυντÞρηση” 
στο εγχειρßδιο για την εσωτερικÞ ìονÜδα.)

• ΚρατÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα και το 
τηλεχειριστÞριο τουλÜχιστον σε απüσταση 1 m 
απü τηλεορÜσειò, ραδιüφωνα, και Üλλο συναφÞ 
εξοπλισìü.
Σε αντßθετη περßπτωση ενδÝχεται να προκληθοýν 
στατικÝò Þ παραìορφωìÝνεò εικüνεò.

• Μην χρησιìοποιεßτε Üλλεò θερìαντικÝò συσκευÝò 
απευθεßαò κÜτω απü την εσωτερικÞ ìονÜδα. 
Αν το κÜνετε αυτü, ìπορεß να παραìορφωθοýν 
απü τη θÝρìανση.

8. ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

8-1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

¸λεγχοò
• Παρεìποδßζονται οι εξαεριστÞρεò εισαγωγÞò και 
εξαγωγÞò τηò εσωτερικÞò και εξωτερικÞò 
ìονÜδαò; 
ΑφαιρÝστε οτιδÞποτε ìπορεß να τουò εìποδßζει.

Καθαρισìüò του φßλτρου αÝρα και του 
εξωτερικοý.
• ΜετÜ απü τον καθαρισìü του φßλτρου αÝρα, 
βεβαιωθεßτε να το τοποθετÞσετε πßσω στην ßδια 
θÝση. 
ΒλÝπε το εγχειρßδιο λειτουργßαò που 
περιλαìβÜνεται στην εσωτερικÞ ìονÜδα σχετικÜ 
ìε λεπτοìÝρειεò για τουò τρüπουò καθαρισìοý 
του.

Ενεργοποßηση παροχÞò ρεýìατοò.
• ¼ταν το ρεýìα επανÝρχεται, εìφανßζονται οι 
χαρακτÞρεò στην οθüνη του τηλεχειριστηρßου. 
(Για να προστατεýσετε τη ìονÜδα, ανοßξτε την 
παροχÞ τουλÜχιστον 6 þρεò πριν την 
λειτουργÞσετε. Αυτü κÜνει τη λειτουργßα πιο 
οìαλÞ.)

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Ο συìπιεστÞò ßσωò να ìην ξεκινÞσει εÜν το 
κλιìατιστικü λειτουργÞσει εντüò ìιαò þραò 
αφüτου ενεργοποιηθεß η εξωτερικÞ ìονÜδα ενþ η 
εξωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι κÜτω απü –20°C.
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10 ΕλληνικÜ

8-2 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

Σε ìια ìÝρα που δεν βρÝχει, χρησιìοποιÞστε τη 
λειτουργßα ανεìιστÞρα για περßπου τη ìισÞ 
ηìÝρα þστε να στεγνþσετε σχολαστικÜ το 
εσωτερικü τηò ìονÜδαò.
• ΑνατρÝξτε στη σελßδα 6 για λεπτοìÝρειεò 
λειτουργßαò ανεìιστÞρα.

Απενεργοποßηση του ρεýìατοò.
• ¼ταν το ρεýìα εßναι απενεργοποιηìÝνο, οι 
χαρακτÞρεò στην οθüνη του τηλεχειριστηρßου 
εξαφανßζονται.

• ¼ταν το ρεýìα εßναι ενεργοποιηìÝνο, η ìονÜδα 
καταναλþνει ωò και αρκετÝò δεκÜδεò Watt σε ισχý.

Καθαρισìüò του φßλτρου αÝρα και του 
εξωτερικοý.
• ΜετÜ απü τον καθαρισìü του φßλτρου αÝρα, 
βεβαιωθεßτε να το τοποθετÞσετε πßσω στην ßδια 
θÝση. 
ΒλÝπε το εγχειρßδιο λειτουργßαò που 
περιλαìβÜνεται στην εσωτερικÞ ìονÜδα σχετικÜ ìε 
λεπτοìÝρειεò για τουò τρüπουò καθαρισìοý του.

9. ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤÙ ΣΥΜΠΤÙΜΑΤΑ 
ÄΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

9-1 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ÄΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

• Το κλιìατιστικü δεν ξεκινÜει αìÝσωò üταν 
ξαναξεκινÞσετε την λειτουργßα ìετÜ απü 
διακοπÞ τηò λειτουργßαò Þ αλλαγÞ του 
τρüπου λειτουργßαò ìετÜ την ρýθìιση του 
τρüπου λειτουργßαò.
ΕÜν ανÜψει η λυχνßα λειτουργßαò, το σýστηìα 
βρßσκεται σε κανονικÞ κατÜσταση.
Για να αποτραπεß η υπερφüρτωση του ìοτÝρ 
συìπιεστÞ, το κλιìατιστικü ξεκινÜει 5 λεπτÜ ìετÜ 
την επανεργοποιÞση σε περßπτωση που 
απενεργοποιÞθηκε αìÝσωò πριν.

• Αν ο “Συγκεντρωτικüò ¸λεγχοò” εìφανßζεται 
στο τηλεχειριστÞριο και το πÜτηìα του 
πλÞκτρου λειτουργßαò προκαλεß την 
αναλαìπÞ τηò Ýνδειξηò για ìερικÜ 
δευτερüλεπτα.
Αυτü σηìαßνει üτι η κεντρικÞ συσκευÞ ελÝγχει τη 
ìονÜδα.
Η Ýνδειξη που αναβοσβÞνει σηìαßνει üτι το 
τηλεχειριστÞριο δεν ìπορεß να χρησιìοποιηθεß.

• Το κλιìατιστικü, ανοßγονταò την ηλεκτρικÞ 
τροφοδοσßα, δεν τßθεται αìÝσωò σε 
λειτουργßα.
ΠεριìÝνετε Ýνα λεπτü ìÝχρι να προετοιìαστεß ο 
ìικροϋπολογιστÞò για τη λειτουργßα.

9-2 ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΑΜΑΤΑ

• Η οθüνη τηλεχειριστηρßου δεßχνει την Ýνδειξη 
“U4” Þ “U5” και σταìατÜ, üìωò στη συνÝχεια 
ξαναρχßζει ìετÜ απü ìερικÜ λεπτÜ.
Αυτü συìβαßνει, επειδÞ στο τηλεχειριστÞριο 
παρεìβÜλλονται θüρυβοι απü ηλεκτρικÝò 
συσκευÝò διαφορετικÝò απü το κλιìατιστικü, και 
αυτü αποτρÝπει την επικοινωνßα ìεταξý των 
ìονÜδων, προκαλþνταò τη διακοπÞ τουò.
Η λειτουργßα επανεκκινεßται αυτüìατα, üταν ο 
θüρυβοò φεýγει.

9-3 ÄΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

• ¼ταν στην οθüνη εìφανßζεται η Ýνδειξη 
“ ” (αλλαγÞ υπü Ýλεγχο). 
Σηìαßνει üτι πρüκειται για Ýνα δευτερεýον 
τηλεχειριστÞριο.
ΑνατρÝξτε στην ενüτητα “Ρýθìιση του κýριου 
τηλεχειριστηρßου”.

• ¼ταν εßναι εγκατεστηìÝνοò ο επιλογÝαò 
ψýξηò/θÝρìανσηò και η οθüνη εìφανßζει 
“ ” (αλλαγÞ υπü Ýλεγχο).
Αυτü συìβαßνει, επειδÞ η ìεταγωγÞ ψýξηò/
θÝρìανσηò ελÝγχεται απü τον επιλογÝα ψýξηò/
θÝρìανσηò. Απευθυνθεßτε στον αντιπρüσωπο τηò 
Daikin για να ìÜθετε που Ýχει εγκατασταθεß αυτüò 
ο διακüπτηò.

9-4 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΗ, ΑΛΛΑ Η ΨΥΞΗ ΚΑΙ Η 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ÄΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

• ΑìÝσωò ìετÜ την ενεργοποßηση τηò 
τροφοδοσßαò.
Ο ìικροϋπολογιστÞò ετοιìÜζεται να λειτουργÞσει.
ΠεριìÝνετε 10 λεπτÜ.

9-5 Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ÄΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

• Η ισχýò του ανεìιστÞρα δεν αλλÜζει ακüìα κι 
αν το κουìπß ρýθìισηò ισχýοò ανεìιστÞρα 
πατηθεß.
ΚατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò θÝρìανσηò, 
üταν φθÜνει η θερìοκρασßα δωìατßου στην 
καθορισìÝνη θερìοκρασßα, η εξωτερικÞ ìονÜδα 
σβÞνει και η εσωτερικÞ ìονÜδα ìεταβαßνει στη 
ισχý ανεìιστÞρα χαìηλοý θορýβου.
Αυτü γßνεται για να αποτραπεß ο κρýοò αÝραò να 
κατευθυνθεß Üìεσα στουò ανθρþπουò.
Η ισχýò του ανεìιστÞρα δεν θα αλλÜξει ακüìα κι 
αν το κουìπß αλλÜξει, üταν ìια Üλλη εσωτερικÞ 
ìονÜδα εßναι σε λειτουργßα θÝρìανσηò.
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9-6 ΛΕΥΚΟΣ ΑΤΜΟΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΟΝΑÄΑ

ΕσωτερικÞ ìονÜδα

• ¼ταν εξÝρχονται ατìοß κατÜ τη λειτουργßα 
ψýξηò
ΕÜν το εσωτερικü ìιαò εσωτερικÞò ìονÜδαò Ýχει 
ìολυνθεß πολý, η κατανοìÞ τηò θερìοκρασßαò 
στο χþρο εßναι ανοìοιογενÞò. Εßναι αναγκαßο να 
καθαριστεß το εσωτερικü τηò εσωτερικηò 
ìονÜδαò. Για περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò σχετικÜ 
ìε τον καθαρισìü τηò ìονÜδαò, απευθυνθεßτε 
στον αντιπρüσωπο τηò Daikin. Η εργασßα αυτÞ 
πρÝπει να γßνεται απü εξειδικευìÝνο τεχνικü.

• ΑìÝσωò ìετÜ την παýσηò τηò λειτουργßαò 
ψýξηò και üταν η θερìοκρασßα και η υγρασßα 
του χþρου εßναι χαìηλÞ.
Αυτü συìβαßνει γιατι θερìü ψυκτικü αÝριο 
επανÝρχεται στην εσωτερικÞ ìονÜδα και παρÜγει 
ατìü.

ΕσωτερικÞ ìονÜδα, εξωτερικÞò ìονÜδαò

• ¼ταν το σýστηìα ìεταβαßνει στη λειτουργßα 
θÝρìανσηò ìετÜ απü τη λειτουργßα απüψυξηò. 
Η υγρασßα που παρÜγεται ìε την απüψυξη γßνεται 
ατìüò και εßναι εξατìßζεται.

9-7 ΘΟΡΥΒΟΣ ΤÙΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚÙΝ

ΕσωτερικÞ ìονÜδα

• ¸ναò συνεχÞò θüρυβοò παφλασìοý 
ακοýγεται üταν το σýστηìα βρßσκεται στη 
λειτουργßα ψýξηò Þ κατÜ την παýση 
λειτουργßαò.
¼ταν λειτουργεß η αντλßα αποστρÜγγισηò 
(προαιρετικü εξÜρτηìα) παρÜγεται αυτüò ο 
θüρυβοò.

• ¸ναò ìικρüò θüρυβοò παφλασìοý και 
συριγìοý ακοýγεται üταν σταìατÜ η 
λειτουργßα τηò ìονÜδαò.
¼ταν η Üλλη εσωτερικÞ ìονÜδα λειτουργεß, 
ακοýγεται αυτüò ο θüρυβοò. Για να αποφευχθεß η 
παραìονÞ του λαδιοý και του ψυκτικοý στο 
σýστηìα, ìßα ìικρÞ ποσοτητα ψυκτικοý συνεχßζει 
να ρÝει.

ΕξωτερικÞò ìονÜδαò

• ¼ταν ο τüνοò των θορýβων λειτουργßαò 
αλλÜζει.
Αυτüò ο θüρυβοò προκαλεßται απü την αλλαγÞ 
τηò συχνüτηταò.

ΕσωτερικÞ ìονÜδα, εξωτερικÞò ìονÜδαò

• Ακοýγεται Ýναò συνεχÞò χαìηλüò συριστικüò 
Þχοò, üταν το σýστηìα εßναι σε λειτουργßα 
ψýξηò Þ θÝρìανσηò.
Αυτüò εßναι ο Þχοò του ψυκτικοý αερßου που 
διατρÝχει και τιò εσωτερικÝò και τιò εξωτερικÝò 
ìονÜδεò.

• ¸ναò συριστικüò Þχοò που ακοýγεται στην 
Ýναρξη Þ αìÝσωò ìετÜ απü τον διακοπÞ 
λειτουργßαò Þ τη λειτουργßα απüψυξηò.
Αυτüò εßναι ο θüρυβοò του ψυκτικοý που 
προκαλεßται απü τη παýση ροÞò Þ την αλλαγÞ 
ροÞò.

9-8 ΣΚΟΝΗ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑÄΑ

• ¼ταν η ìονÜδα χρησιìοποιεßται, αφοý Ýχει 
διακοπεß για ìακρü χρονικü διÜστηìα.
Αυτü οφεßλεται στην σκüνη που Ýχει ìπει στη 
ìονÜδα.

9-9 ΕΚΒΟΛΗ ΟΣΜÙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑÄΕΣ

• ΚατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò.
Η ìονÜδα απορροφÜ τιò οσìÝò του χþρου, των 
επßπλων, των τσιγÜρων, κ.λ.π. και στη συνÝχεια 
τιò εκβÜλλει.

9-10 Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑÄΑΣ ÄΕΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

• ΚατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò.
Η ταχýτητα του ανεìιστÞρα ρυθìßζεται για να 
βελτιστοποιηθεß η λειτουργßα του προϊüντοò.

9-11 ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η 
ΕΝÄΕΙΞΗ “ ”

• Πρüκειται για την περßπτωση üταν ο 
κεντρικüò διακüπτηò παροχÞò ρεýìατοò 
ενεργοποιεßται αìÝσωò.
Αυτü σηìαßνει üτι το τηλεχειριστÞριο εßναι σε 
κανονικÞ λειτουργßα. Αυτü συνεχßζεται για Ýνα 
λεπτü.

9-12 Ο ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ¹ Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ ÄΕΝ 
ΣΤΑΜΑΤΑ

• Αυτü γßνεται για να αποτραπεß η παραìονÞ 
του λαδιοý και ψυκτικοý στον συìπιεστÞ. Η 
ìονÜδα διακüπτεται ìετÜ απü 5 ωò 10 λεπτÜ.

9-13 ΤΟ ΕΣÙΤΕΡΙΚΟ ΜΙΑΣ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑÄΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΜΟΝΑÄΑ

• Αυτü συìβαßνει επειδÞ το θερìαντικü σþìα 
του στροφαλοθαλÜìου θερìαßνει τον 
συìπιεστÞ Ýτσι þστε ο συìπιεστÞò να ìπορεß 
να ξεκινÞσει οìαλÜ.
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9-14 ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

• Η οθüνη του τηλεχειριστηρßου δεßχνει “U4” και 
“U5” και σταìατÜ αλλÜ ìετÜ ξαναξεκινÜ 
ýστερα απü λßγα λεπτÜ.
Αυτü γßνεται επειδÞ στο τηλεχειριστÞριο 
παρεìβÜλλονται παρÜσιτα απü ηλεκτρικÝò 
συσκευÝò εκτüò του κλιìατιστικοý, και αυτü 
αποτρÝπει την επικοινωνßα ìεταξý των ìονÜδων, 
αναγκÜζοντÜò τεò να σταìατÞσουν.
Η λειτουργßα ξαναξεκινÜ αυτüìατα üταν τα 
παρÜσιτα σταìατÞσουν.

9-15 ΕΚΛΥΕΤΑΙ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΜΟΝΑÄΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΗ

• Μπορεß να υπÜρχει υπολειπüìενοò θερìüò 
αÝραò, üταν η ìονÜδα σταìατÜ.
ΑρκετÝò διαφορετικÝò εσωτερικÝò ìονÜδεò εßναι 
σε λειτουργßα στο ßδιο σýστηìα, Ýτσι εÜν ìια Üλλη 
ìονÜδα λειτουργεß, κÜποιο ψυκτικü θα διατρÝξει 
τη ìονÜδα.

9-16 ÄΕΝ ΨΥΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

• Λειτουργßα στεγνοý προγρÜììατοò
Η λειτουργßα στεγνοý προγρÜììατοò Ýχει 
σχεδιαστεß να ìειþνει τη θερìοκρασßα δωìατßου 
üσο το δυνατü λιγüτερα.
ΑνατρÝξτε στη σελßδα 7.

10. ΑΝΤΙΜΕΤÙΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤÙΝ

ΕÜν παρουσιαστεß κÜποια απü τιò παρακÜτω 
δυσλειτουργßεò, λÜβετε τα παρακÜτω ìÝτρα και 
επικοινωνηστε ìε τον αντιπρüσωπο τηò Daikin.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

Äιακüψτε τη λειτουργßα και 
απενεργοποιÞστε το ρεýìα, σε περßπτωση 
που συìβεß κÜτι ασυνÞθιστο (ìυρωδιÝò 
καìÝνου, κτλ.)
Αν αφÞσετε τη ìονÜδα να λειτουργεß υπü αυτÝò τιò 
συνθÞκεò ìπορεß να προκληθεß θραýση, 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
ΕπικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπü σαò.

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

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

• ÄιαρροÞ νεροý απü τη ìονÜδα.
Αντιìετþπιση: Äιακüψτε τη λειτουργßα.

• Ο διακüπτηò λειτουργßαò δεν λειτουργεß καλÜ. 
Κλεßστε τη παροχÞ.

• Στην οθüνη εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”, ο 
αριθìüò τηò ìονÜδαò και η λυχνßα λειτουργßαò 
αναβοσβÞνουν ενω εìφανιζεται ο κωδικüò 
σφÜλìατοò. (Äεßτε την εικüvα 11)

1. Οθüνη ελÝγχου
2. Αριθìüò εσωτερικÞò ìονÜδαò που 
παρουσιÜζει βλÜβη

3. Λυχνßα λειτουργßαò
4. Κωδικüò σφÜλìατοò

Αντιìετþπιση: ΕπικοινωνÞστε ìε τον 
αντιπρüσωπο τηò Daikin και αναφÝρατε τον 
κωδικü σφÜλìατοò.

ΕÜν το σýστηìα δεν λειτουργεß κανονικÜ, εκτοò 
απü τιò περιπτþσειò που αναφÝρονται 
παραπÜνω και εÜν καìßα απü τιò 
δυσλειτουργßεò που περιγρÜφονται παραπÜνω 
δεν εßναι εìφανÞò, ελÝγξτε το σýστηìα ìε βÜση 
τιò παρακÜτω διαδικασßεò.
Αν δεν εßναι δυνατü να αποκαταστÞσετε ìüνοι 
σαò το πρüβληìα, αφοý ελÝγξετε üλα τα 
παραπÜνω στοιχεßα, επικοινωνÞστε ìε τον 
αντιπρüσωπü σαò.
Ενηìερþστε τον για τα συìπτþìατα, το üνοìα 
συστÞìατοò και το üνοìα ìοντÝλου 
(παρατßθεται στο δελτßο εγγýησηò).

1.ΕÜν το σýστηìα δε λειτουργεß καθüλου.
• Ελεγξτε ìÞπωò Ýχει γßνει διακοπÞ ρεýìατοò.
Περιìενετε ìÝχρι να επανÝλθει το ρεýìα. ΕÜν κατÜ 
τη διÜρκεια λειτουργßαò γßνει διακοπÞ ρεýìατοò, το 
σýστηìα τßθεται σε λειτουργßα αυτüìατα αìÝσωò 
ìετÜ την επαναφορÜ του ρεýìατοò.

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

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

2.Αν το σýστηìα σταìατÞσει αìÝσωò ìετÜ απü την 
εκκßνηση λειτουργßαò,

• ΕλÝγξτε εÜν εισαγωγÞ Þ εξαγωγÞ αÝρα 
εξωτερικÞò Þ εσωτερικÞò ìονÜδαò δεν 
παρεìποδßζεται απü εìπüδια.
ΑφαιρÝστε οποιαδÞποτε εìπüδιο και εξαερßστε 
καλÜ.

• ΕλÝγξτε εÜν στην οθüνη του τηλεχειριστηρßου 
εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ” (καθαρισìüò του 
φßλτρου αÝρα).
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò τηò 
εσωτερικÞò ìονÜδαò.
Και καθαρßστε το φßλτρο αÝρα.

TEST
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3. Το σýστηìα λειτουργεß αλλÜ η ψýξη και η 
θÝρìανση εßναι ανεπαρκÞò.

• ΕλÝγξτε εÜν εισαγωγÞ Þ εξαγωγÞ αÝρα 
εξωτερικÞò Þ εσωτερικÞò ìονÜδαò δεν 
παρεìποδßζεται απü εìπüδια.
ΑφαιρÝστε το εìπüδιο και επαναφÝρατε τιò 
κανονικÝò συνθÞκεò αερισìοý.

• ΕλÝγξτε εÜν στην οθüνη του τηλεχειριστηρßου 
εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ” (καθαρισìüò φßλτρου 
αÝρα).
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò τηò 
εσωτερικÞò ìονÜδαò. Καθαρßστε το φßλτρο αÝρα.

• ΕλÝγξτε τη ρýθìιση θερìοκρασßαò.
ΑνατρÝξτε στην ενüτητα “Äιαδικασßα λειτουργßαò”.

• ΕλÝγξτε τη ρýθìιση τηò ταχυτηταò του ανεìιστÞρα 
στο τηλεχειριστÞριο.
ΑνατρÝξτε στην ενüτητα “Äιαδικασßα λειτουργßαò”.

• ΕλÝγξτε για ανοικτÝò πüρτεò Þ παρÜθυρα. 
Κλεßστε τιò πüρτεò και τα παρÜθυρα για να 
αποτρÝψετε τη διεßσδυση του αÝρα.

• ΕλÝγξτε αν υπÜρχουν πολλοß παρευρισκüìενοι 
στο δωìÜτιο κατÜ τη διÜρκεια ψýξηò.

• ΕλÝγξτε αν η πηγÞ θÝρìανσηò του δωìατßου εßναι 
υπερβολικÞ κατÜ τη λειτουργßα ψýξηò.

• ΕλÝγξτε αν το απευθεßαò ηλιακü φωò εισÝρχεται 
στο δωìÜτιο κατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò 
ψýξηò.
ΧρησιìοποιÞστε κουρτßνεò Þ περσßδεò.

ΣÝρβιò ìετÜ απü την πþληση και 
εγγýηση

ΣÝρβιò ìετÜ απü την πþληση:

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην ìετατρÝπετε την ìονÜδα.
Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ 
πυρκαγιÜ. 

• Μην αποσυναρìολογÞστε Þ επισκευÜστε την 
ìονÜδα.
Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ 
πυρκαγιÜ. 
ΕπικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπü σαò.

• Αν υπÜρχει διαρροÞ ψυκτικοý, κρατÞστε το 
ìακριÜ απü τη φωτιÜ.
Παρüλο που συνÞθωò το ψυκτικü δεν εìφανßζει 
διαρροÝò, αν διαρρεýσει στο δωìÜτιο και Ýρθει σε 
επαφÞ ìε εýφλεκτο αÝρα σε εξοπλισìü, üπωò 
θερìαντÞραò ανεìιστÞρα, σüìπα, πετρÝλαιο 
(γκÜζι), ìαγειρικÞ εστßα, κτλ., θα προκληθεß 
σχηìατισìüò τοξικοý αερßου.
¼ταν ìια βλÜβη διαρροÞò ψυκτικοý επιδιορθωθεß, 
επιβεβαιþστε το ìε Ýναν τεχνικü συντÞρησηò üτι 
το σηìεßο διαρροÞò Ýχει διορθωθεß ìε ασφÜλεια, 
πριν απü την επανÝναρξη τηò λειτουργßαò.

• Μην αφαιρεßτε Þ ìην επανεγκαθιστÜτε τη 
ìονÜδα ìüνοι σαò.
ΕσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. 
ΕπικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπü σαò.

• ¼ταν ζητÜτε απü τον αντιπρüσωπü σαò να 
κÜνει επισκευÝò, ενηìερþστε το αρìüδιο 
προσωπικü για τα παρακÜτω στοιχεßα:
•Αρ. Προϊüντοò του κλιìατιστικοý: 

ΑνατρÝξτε στο δελτßο εγγýησηò.
•Ηìεροìηνßα αποστολÞò και ηìεροìηνßα 
εγκατÜστασηò:

ΑνατρÝξτε στο δελτßο εγγýησηò.
• Äυσλειτουργßα: 

Ενηìερþστε το προσωπικü για τα στοιχεßα
του ελαττþìατοò. 
(Ο κωδικüò δυσλειτουργßαò εìφανßζεται
στο τηλεχειριστÞριο.)

• ¼νοìα, διεýθυνση, τηλεφωνικüò αριθìüò

• ΕπισκευÞ σε περßπτωση που Ýχει λÞξει ο 
χρüνοò εγγýησηò 
ΕπικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπü σαò. Αν η 
επισκευÞ εßναι απαραßτητη, ìπορεß να γßνει ìε 
πληρωìÞ.

• ΕλÜχιστη περßοδοò αποθÞκευσηò των 
σηìαντικþν ìερþν
Ακüìα και ìετÜ απü τη διακοπÞ διÜθεσηò ενüò 
ορισìÝνου τýπου κλιìατιστικοý, διατηροýìε τα 
σχετικÜ σηìαντικÜ ìÝρη σε απüθεìα για 9 χρüνια 
τουλÜχιστον.
Τα σηìαντικÜ ìÝρη επισηìαßνουν εξαρτÞìατα 
που εßναι απαραßτητα για τη λειτουργßα του 
κλιìατιστικοý.

• ΣυστÜσειò για συντÞρηση και Ýλεγχο
Για το λüγο üτι συγκεντρþνεται σκüνη ìετÜ απü 
τη χρÞση τηò ìονÜδαò για αρκετÜ χρüνια, η 
απüδοση ìειþνεται σε κÜποιο βαθìü.
Η αποσυναρìολüγηση και ο καθαρισìüò του 
εσωτερικοý απαιτοýν τεχνικÞ ικανüτητα, Ýτσι 
συνιστοýìε να συνÜπτετε Ýνα συìβüλαιο 
συντÞρησηò και επιθεþρησηò (ìε χρÝωση) 
ξεχωριστÜ απü κανονικÞ συντÞρηση.

• Προτεινüìενοò Ýλεγχοò και κýκλοι 
συντÞρησηò
[Σηìεßωση: Ο κýκλοò συντÞρησηò δεν εßναι 
ßδιοò ìε την περßοδο εγγýησηò.]
Ο πßνακαò 1 θεωρεß τιò ακüλουθεò συνθÞκεò 
χρÞσηò:

1. ΚανονικÞ χρÞση χωρßò συχνÝò εκκινÞσειò και 
διακοπÝò του ìηχανÞìατοò.
(Παρüλο που ποικßλει ανÜ ìοντÝλο, συνιστοýìε 
να ìην σταìατÜτε και να ìην εκκινεßτε το 
ìηχÜνηìα περισσüτερο απü 6 φορÝò/την þρα 
για κανονικÞ χρÞση.)
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2. Η λειτουργßα του προϊüντοò θεωρεßται üτι εßναι 
10 þρεò/ηìερησßωò, 2500 þρεò/Ýτοò.

• Πßνακαò 1 “Κýκλοò ελÝγχου” και “Λßστεò κýκλου 
συντÞρησηò”

Σηìεßωση 1
Αυτüò ο πßνακαò υποδεικνýει τα κýρια ìÝρη.
Για λεπτοìÝρειεò βλÝπε τη σýìβαση συντÞρησηò και 
ελÝγχου.

Σηìεßωση 2
Ο κýκλοò συντÞρησηò υποδεικνýει τα προτεινüìενα 
διαστÞìατα χρüνου ìÝχρι να προκýψει η ανÜγκη για 
εργασßεò συντÞρησηò, προκειìÝνου να 
διασφαλßζεται üτι το προϊüν εßναι ικανü για 
λειτουργßα, για üσο το δυνατü περισσüτερο.
ΧρησιìοποιÞστε Ýνα κατÜλληλο πρüγραììα 
συντÞρησηò (συντÞρηση βÜσει προϋπολογισìοý 
και αìοιβÝò για Ýλεγχο, κτλ.).
ΑνÜλογα ìε το περιεχüìενο τηò σýìβασηò 
συντÞρησηò και ελÝγχου, οι αντßστοιχοι κýκλοι 
ìπορεß να εßναι στην πραγìατικüτητα συντοìüτεροι 
απü αυτοýò που παρατßθενται εδþ.

Η συντüìευση του “κýκλου συντÞρησηò” και του 
“κýκλου αντικατÜστασηò” πρÝπει να λαìβÜνονται 
υπüψη στιò παρακÜτω περιπτþσειò.

1. ¼ταν γßνεται χρÞση σε θερìÝò, υγρÝò 
γεωγραφικÝò περιοχÝò Þ περιοχÝò üπου η 
θερìοκρασßα και η υγρασßα παρουσιÜζουν 
σοβαρÝò διακυìÜνσειò.

2. ¼ταν γßνεται χρÞση σε γεωγραφικÝò τοποθεσßεò, 
üπου οι διακυìÜνσειò στο ρεýìα (τÜση, 
συχνüτητα, κýìα παραìüρφωσηò, κτλ.) εßναι 
υψηλÝò.
(Äεν ìπορεß να χρησιìοποιηθεß Ýξω απü την 
επιτρεπüìενη περιοχÞ τιìþν.)

3.ΚατÜ την εγκατÜσταση και τη χρÞση σε 
γεωγραφικÝò τοποθεσßεò, üπου τα “Üλìατα” και οι 
κραδασìοß εßναι συχνÜ.

4. ¼ταν γßνεται χρÞση σε δυσìενεßò τοποθεσßεò, 
üπου ìπορεß να υπÜρχει σκüνη, αλÜτι, επιβλαβÝò 
αÝριο Þ νÝφη λαδιοý, üπωò αν υπÜρχει θειþδεò 
οξý και θειοýχο υδρογüνο στην ατìüσφαιρα.

5. ¼ταν χρησιìοποιεßται σε τοποθεσßεò, üπου το 
ìηχÜνηìα σταìατÜ και ξαναρχßζει συχνÜ Þ ο 
χρüνοò λειτουργßαò εßναι ìακρýò. (ΠαρÜδειγìα: 
κλιìατισìüò 24 ωρþν)

■ Συνιστþìενοι κýκλοι αντικατÜστασηò 
φθαρìÝνων ìερþν

[Ο κýκλοò δεν εßναι ßδιοò ìε την περßοδο εγγýησηò.]

• Πßνακαò 2 “Λßστεò Κýκλου ΑντικατÜστασηò”

Σηìεßωση 1
Αυτüò ο πßνακαò υποδεικνýει τα κýρια ìÝρη.
Για λεπτοìÝρειεò βλÝπε τη σýìβαση συντÞρησηò και 
ελÝγχου.

Σηìεßωση 2
Ο κýκλοò συντÞρησηò υποδεικνýει τα προτεινüìενα 
διαστÞìατα χρüνου ìÝχρι να προκýψει η ανÜγκη για 
εργασßεò συντÞρησηò, προκειìÝνου να 
διασφαλßζεται üτι το προϊüν εßναι ικανü για 
λειτουργßα, για üσο το δυνατü περισσüτερο.
ΧρÞση για κατÜλληλο πρüγραììα συντÞρησηò 
(συντÞρηση βÜσει προϋπολογισìοý και αìοιβÝò για 
Ýλεγχο, κτλ).

Για λεπτοìÝρειεò επικοινωνÞστε ìε τον 
αντιπρüσωπü σαò.
Σηìεßωση: Η θραýση εξαιτßαò αποσυναρìολüγησηò 
Þ καθαρισìοý στο εσωτερικü απü οποιονδÞποτε 
Üλλο παρÜ απü τουò εξουσιοδοτηìÝνουò 
αντιπροσþπουò δεν καλýπτεται απü την εγγýηση.

■ Μετακßνηση και απüρριψη τηò ìονÜδαò

• ΕπικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπü σαò για την 
αφαßρεση και επανεγκατÜσταση του συστÞìατοò 
κλιìατιστικοý επειδÞ αυτÜ απαιτοýν τεχνικÞ 
ικανüτητα.

■ Σηìεßα επικοινωνßαò

Για σÝρβιò ìετÜ απü την πþληση, κτλ. 
συìβουλευτεßτε τον αντιπρüσωπü σαò.

¼νοìα κýριου ìÝρουò
Κýκλοò 
ελÝγχου

Κýκλοò ελÝγχου 
[αντικαταστÜσειò Þ/και 
επισκευÝò]

Ηλεκτρικüò κινητÞραò 
(ανεìιστÞραò, υγραντÞραò, 
κτλ.)

1 Ýτοò

20.000 þρεò

Πßνακεò PC 25.000 þρεò

Θερìικüò ìεταλλÜκτηò 5 χρüνια

ΑισθητÞραò (θερìßστορ, 
κτλ.)

5 χρüνια

ΤηλεχειριστÞριο και 
διακüπτεò

25.000 þρεò

Äοχεßο αποστρÜγγισηò 8 χρüνια

Βαλβßδα επÝκτασηò 20.000 þρεò

ΗλεκτροìαγνητικÞ βαλβßδα 20.000 þρεò

¼νοìα κýριου ìÝρουò
Κýκλοò 
ελÝγχου

Κýκλοò 
αντικατÜστασηò

Φßλτρο αÝρα

1 Ýτοò

5 χρüνια

Φßλτρο υψηλÞò απüδοσηò 
(προαιρετικü εξÜρτηìα)

1 Ýτοò

ΑσφÜλεια 10 χρüνια

ΘερìαντÞραò ìε 
στροφαλοθÜλαìο

8 χρüνια
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■ Περßοδοò εγγýησηò:

•Το προϊüν αυτü περιλαìβÜνει Ýνα δελτßο 
εγγýησηò.
Αυτü το δελτßο εγγýησηò παρÝχεται σε κÜθε 
πελÜτη, αφοý το προσωπικü του χρÞστη 
συìπληρþσει τα απαραßτητα στοιχεßα στο 
δελτßο. Ο πελÜτηò πρÝπει να ελÝγχει τα 
καταχωρηìÝνα στοιχεßα και να τα αποθηκεýσει 
προσεκτικÜ.
Περßοδοò εγγýησηò: Εντüò ενüò Ýτουò ìετÜ απü

την εγκατÜσταση.
Για περισσüτερεò
πληροφορßεò, ανατρÝξτε
στο δελτßο εγγýησηò.

•Αν εßναι απαραßτητο να επισκευÜσετε το 
κλιìατιστικü εντüò τηò περιüδου εγγýησηò, 
επικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπü σαò και 
επιδεßξτε του το δελτßο εγγýησηò. Αν δεν 
επιδειχθεß το δελτßο εγγýησηò, ìπορεß να 
διεξαχθεß συντÞρηση ìε χρÝωση ακüìα και αν η 
εγγυητικÞ περßοδοò δεν Ýχει λÞξει ακüìα.
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