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•• Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο.
•• Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις ασφαλείας που
απαιτούνται για τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και βεβαιωθείτε
ότι καταλαβαίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται πριν
δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Φυλάσσετε το εγχειρίδιο σε μέρος όπου είναι άμεσα προσβάσιμο αφού
το διαβάσετε.
Αν κάποιος άλλος χρήστης χρησιμοποιήσει το προϊόν στο μέλλον,
φροντίστε να του δώσετε αυτό το εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα
Σημειώσεις

Προφυλάξεις ασφαλείας............................................ 2
Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται αυστηρά.............. 3
Ονόματα και λειτουργίες............................................ 7
Οθόνη υγρών κρυστάλλων........................................ 9

Μέθοδος βασικής
λειτουργίας

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των
κουμπιών Μενού/Enter και Ακύρωσης.................... 12
Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης/Αυτόματη/
Ανεμιστήρα.............................................................. 13
Λειτουργία προγράμματος αφύγρανσης.................. 16
Εξοικ........................................................................ 17
Λειτουργία αερισμού................................................ 18
Ρύθμιση της δυνατότητας επιλογής
ψύξης/θέρμανσης.................................................... 19
Κλείδωμα πλήκτρων................................................ 22

Γρήγορη αναφορά των
στοιχείων του Βασικού μενού

Επισκόπηση των στοιχείων του Βασικού μενού...... 23

Χειρισμός του μενού

Βασικό μενού........................................................... 27
Κατεύθυνση Αέρα.................................................... 28
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα................................. 29
Γρήγορη Εκκίνηση................................................... 32
Αερισμός.................................................................. 33
Εξοικονόμηση Ενέργειας......................................... 36
Χρονοπρόγραμμα.................................................... 44
Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου............................................... 49
Πληροφορίες Συντήρησης....................................... 50
Χρήσιμες Λειτ/ργίες.................................................. 51
Τρέχουσες Ρυθμίσεις............................................... 54
Ρολόι & Ημερολόγιο................................................. 55
Γλώσσα................................................................... 57

Συντήρηση

Μηδενισμός Ένδειξης Φίλτρου................................ 58
Συντήρηση της μονάδας και της οθόνης LCD......... 59

Πληροφορίες αναφοράς

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος................................ 60
Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση..................... 61

Εγχειριδιο λειτουργιας

1

BRC2E52C7 / BRC3E52C7
4P368042-1 - 2014.02

Προφυλάξεις ασφαλείας
Οι πρωτότυπες οδηγίες έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των
πρωτότυπων οδηγιών.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη χειρίζονται κατόπιν οδηγιών
σχετικά με τη χρήση της συσκευής ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες Προφυλάξεις ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση
του τηλεχειριστηρίου.
•• Σε αυτό το εγχειρίδιο οι προφυλάξεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.
Και οι δυο κατηγορίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Τηρήστε
οπωσδήποτε όλες τις παρακάτω προφυλάξεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν ακολουθήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες, μπορεί
να προκληθεί ανθρώπινος τραυματισμός ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν τηρήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες, μπορεί
να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό ή ανθρώπινος
τραυματισμός, που μπορεί να είναι σοβαρός ανάλογα
με τις συνθήκες.

•• Στο εγχειρίδιο αυτό χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα.
Ποτέ μην το κάνετε.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που
παρέχονται.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε γειώσει τη
μονάδα.

Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.

Φυλάσσετε το μακριά από το νερό και
την υγρασία.

Σχετικά

με το τηλεχειριστήριο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•• Μην εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο μόνοι σας.

Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin.

•• Μην τροποποιήσετε ή επιδιορθώσετε το τηλεχειριστήριο.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin.

•• Μην αλλάξετε θέση ή εγκαταστήσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο μόνοι σας.
Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin.

•• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά (π.χ., σπρέι μαλλιών ή εντομοκτόνο)
κοντά στο προϊόν.

Μην καθαρίζετε το προϊόν με οργανικούς διαλύτες, όπως διαλυτικό μπογιάς.
Η χρήση οργανικών διαλυτών μπορεί να προκαλέσει ράγισμα στο προϊόν, ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.
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Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται αυστηρά
ΠΡΟΣΟΧΗ
•• Μην παίζετε με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριό της.

Η ακούσια λειτουργία από ένα παιδί μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και κίνδυνο για
την υγεία.

•• Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε το τηλεχειριστήριο.

Η επαφή με τα εσωτερικά μέρη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό για τους
εσωτερικούς ελέγχους και τις ρυθμίσεις.

•• Για να αποτρέψετε τυχόν ηλεκτροπληξία, μην χειρίζεστε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια.
•• Μην πλένετε το τηλεχειριστήριο.

Μπορεί να προκληθεί διαρροή ρεύματος που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.

•• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο κάπου που υπάρχει κίνδυνος να βραχεί.
Εάν μπει νερό στο τηλεχειριστήριο υπάρχει κίνδυνος διαρροής ηλεκτρισμού και ζημιάς
στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Εσωτερική

Μονάδα και Εξωτερική Μονάδα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•• Λάβετε υπόψη το ότι η παρατεταμένη, άμεση έκθεση στον αέρα ψύξης
ή θέρμανσης από το κλιματιστικό ή στον αέρα που είναι πάρα πολύ
κρύος ή πάρα πολύ θερμός μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη φυσική
κατάσταση και την υγεία σας.
•• Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως ράβδους ή τα δάχτυλά σας κλπ. στην
είσοδο ή την έξοδο αέρα.
Όταν τα πτερύγια του ανεμιστήρα περιστρέφονται με μεγάλη ταχύτητα, μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός.

•• Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη σύνδεση των
εξαρτημάτων και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα
υποδεικνυόμενα από τον κατασκευαστή.

Εάν κάποια κακοτεχνία προέρθει από δική σας εργασία, μπορεί να προκαλέσει διαρροή
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

•• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον μολυσμένο με ατμό
λαδιού, όπως ατμό λαδιού μαγειρέματος ή λαδιού μηχανής.

Οι ατμοί λαδιού ενδέχεται να προκαλέσουν ρωγμές, ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά.

•• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου υπάρχει υπερβολικός
λιπαρός καπνός, όπως χώρους μαγειρέματος, ή χώρους με εύφλεκτο
αέριο, διαβρωτικό αέριο ή σκόνη μετάλλων.
Τυχόν χρησιμοποίηση του προϊόντος σε τέτοιους χώρους μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά ή δυσλειτουργίες του προϊόντος.
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Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται αυστηρά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•• Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού.

Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή δεν παράγεται αέρας ψύξης ή θέρμανσης,
η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού. Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία για
βοήθεια. Το ψυκτικό μέσα στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο,
σε περίπτωση διαρροής, η άμεση επαφή με γυμνή επιφάνεια καυστήρα, θερμαντικού
σώματος ή φούρνου πιθανόν να προκαλέσει την παραγωγή επιβλαβών αερίων. Μην
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μέχρι εξουσιοδοτημένο προσωπικό να πιστοποιήσει ότι
η διαρροή έχει επισκευαστεί.

•• Στην περίπτωση χρήσης διακόπτη φορτίου που παρέχεται με μια ασφάλεια,
βεβαιωθείτε ότι η ικανότητα απόζευξης της ασφάλειας είναι σωστή.
Η χρήση ενός κοινού αγώγιμου σύρματος μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή πυρκαγιά.

•• Μην χρησιμοποιείται το διακόπτη παροχής ρεύματος, για να ξεκινήσετε
ή να διακόψετε τη λειτουργία του κλιματιστικού.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή διαρροή νερού.
Επιπλέον, ο ανεμιστήρας θα περιστραφεί απότομα εάν επανέλθει το ρεύμα μετά από
διακοπή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

•• Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε τη μονάδα.

Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα παροχής, αγωγό αλεξικέραυνου ή τηλεφωνική
γείωση. Πλημμελής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ρεύμα
υψηλής τάσης από κεραυνό ή άλλες πηγές μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κλιματιστικό.

•• Όταν το κλιματιστικό δυσλειτουργεί (και εκπέμπει μια οσμή καμένου
κλπ.) κλείστε τη παροχή στη μονάδα και απευθυνθείτε στον τοπικό
εμπορικό σας αντιπρόσωπο.
Η παρατεταμένη λειτουργία κάτω από παρόμοιες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε
βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

•• Συμβουλευθείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για το τι θα κάνετε σε
περίπτωση διαρροής ψυκτικού.

Όταν το κλιματιστικό εγκατασταθεί σε έναν μικρό χώρο, είναι απαραίτητο να πάρετε τα
κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε η οποιαδήποτε ποσότητα διαρροής ψυκτικού να μην
υπερβαίνει το όριο συμπύκνωσης σε περίπτωση διαρροής.
Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα λόγω εξάντλησης
οξυγόνου.

•• Τοποθετήστε οπωσδήποτε έναν διακόπτη γείωσης.

Αν δεν τοποθετήσετε διακόπτη γείωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

•• Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας στη περίπτωση που το κλιματιστικό
σας βρεθεί μέσα στο νερό εξαιτίας φυσικής καταστροφής, όπως πλημμύρας
ή τυφώνα.
Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό σε αυτή τη περίπτωση, διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

•• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια ξεχωριστή παροχή ρεύματος για το
κλιματιστικό.

Τυχόν χρήση οποιασδήποτε άλλης παροχής ρεύματος μπορεί να προκαλέσει παραγωγή
θερμότητας, πυρκαγιά ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
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Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται αυστηρά

ΠΡΟΣΟΧΗ
•• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τα
υποστηρίγματά της για τυχόν ζημιές.
Εάν τα αφήσετε σε κατεστραμμένη κατάσταση, η μονάδα μπορεί να πέσει και να
προκαλέσει τραυματισμό.

•• Μην επιτρέψτε σε κάποιο παιδί να ανέβει στην εξωτερική μονάδα
ή αποφύγετε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω την.
Πτώση ή ανατροπή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

•• Μην φράσσετε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα.

Η εμποδιζόμενη ροή αέρα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση ή βλάβη.

•• Για να αποφύγετε τραυματισμό, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα
πτερύγια αλουμινίου της μονάδας.
•• Μην αφαιρείτε το προστατευτικό του ανεμιστήρα της εξωτερικής
μονάδας.

Το προστατευτικό προστατεύει από τον ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας της μονάδας,
ο οποίος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

•• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που έχουν ευαισθησία στην υγρασία
ακριβώς κάτω από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.

Υπό ορισμένες συνθήκες, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού,
ο ρύπος στο φίλτρο αέρα ή το φράξιμο του αγωγού μπορεί να προκαλέσει διαρροή
σταγόνων, με συνέπεια τη δημιουργία βρωμιάς ή τη βλάβη του σχετικού αντικειμένου.

•• Μην τοποθετείτε δοχεία νερού (βάζα λουλουδιών κλπ.) πάνω στη
μονάδα, επειδή ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για διαφορετική χρήση από αυτή
που προορίζεται.
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών,
ζώων ή έργα τέχνης, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την
ποιότητα ή/και τη διάρκεια ζωής του σχετικού αντικειμένου.

•• Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνές φλόγες σε σημεία που
εκτίθεται στη ροή αέρα που παράγεται από τη μονάδα, καθώς ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία στον καυστήρα.
•• Μην τοποθετείτε θερμάστρες ακριβώς κάτω από τη μονάδα, επειδή
η προκύπτουσα θερμότητα μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση.
•• Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, τα φυτά ή τα ζώα δεν εκτίθενται άμεσα στη
ροή αέρα από τη μονάδα, επειδή ενδέχεται να προκύψουν δυσμενή
αποτελέσματα.
•• Μην βάζετε εύφλεκτα δοχεία, όπως δοχεία σπρέι, εντός 1 μέτρου από
το στόμιο εκκένωσης.
Τα δοχεία μπορούν να εκραγούν επειδή η παραγωγή θερμού αέρα της εσωτερικής
ή εξωτερικής μονάδας θα τα επηρεάσει.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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ΠΡΟΣΟΧΗ
•• Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε θέση όπου υπάρχει κίνδυνος
διαρροής εύφλεκτου αερίου.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου, το συγκεντρωμένο αέριο κοντά στο κλιματιστικό μπορεί
να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

•• Μην κάθεστε ή στέκεστε σε ασταθή βάση όταν χειρίζεστε
ή πραγματοποιείτε συντήρηση στο κλιματιστικό.
Η βάση μπορεί να ανατραπεί και να προκληθεί τραυματισμός.

•• Μην αγγίζετε τον κινητήρα κατά την αντικατάσταση του φίλτρου.
Ο κινητήρας ενδέχεται να είναι πολύ ζεστός και να προκληθούν εγκαύματα.

•• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, καθώς μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Πραγματοποιείτε εξαερισμό ανά τακτά διαστήματα.

Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό με άλλο εξοπλισμό θέρμανσης.
Ο ανεπαρκής εξαερισμός μπορεί να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου.

•• Να διακόπτετε πάντα τη λειτουργία του κλιματιστικού και να κλείνετε
το διακόπτη παροχής ρεύματος κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

•• Μην πλένετε το εσωτερικό της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας
μόνοι σας. Να συμβουλεύεστε πάντα τον αντιπρόσωπο της Daikin.

Η χρήση εσφαλμένης μεθόδου πλυσίματος ή λάθους απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στα εξαρτήματα ρητίνης της εσωτερικής μονάδας ή να προκαλέσει διαρροή νερού.
Επιπλέον, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, δημιουργία καπνού ή ανάφλεξη αν τα
ηλεκτρικά εξαρτήματα ή ο κινητήρας στην εσωτερική μονάδα έρθουν σε επαφή με
απορρυπαντικό ή νερό.

•• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην
επιτρέψετε να συσσωρευτούν φύλλα ή άλλοι παρεμφερείς ρύποι γύρω
από τη μονάδα.

Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα μικρά ζώα, τα οποία μπορούν να εισέλθουν
στη μονάδα. Εάν μπουν ζωάκια στη μονάδα και έρθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα
τμήματα, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες, καπνό ή φωτιά.

•• Στερεώστε γερά τις μονάδες.

Αν οι μονάδες δεν στερεωθούν γερά, μπορεί να πέσουν ή να ανατραπούν και να
προκληθεί τραυματισμός.

•• Τοποθετήστε τους σωλήνες αποστράγγισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
σωστή αποστράγγιση.
Αν δεν γίνεται σωστή αποστράγγιση από τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας του κλιματιστικού, μπορεί να φράξει το σύστημα λόγω
συσσώρευσης βρωμιάς και σκουπιδιών στο σωλήνα.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. Σε αυτήν την
περίπτωση, διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού και συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο για βοήθεια.
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Ονόματα και λειτουργίες
1. Κουμπί επιλογής
τρόπου λειτουργίας
11. Οθόνη LCD
(με οπίσθιο φωτισμό)

4. Κουμπί Πάνω
5. Κουμπί Κάτω
6. Κουμπί Δεξιά
7. Κουμπί Αριστερά
9. Λυχνία λειτουργίας
8. Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
3. Κουμπί Μενού/Enter
10. Κουμπί Ακύρωσης

2. Κουμπί ταχύτητας
ανεμιστήρα

Όλες οι λειτουργίες εκτός από τις βασικές λειτουργίες (π.χ. ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση, επιλογή τρόπου λειτουργίας, ταχύτητα ανεμιστήρα και
ρυθμίσεις θερμοκρασίας) ρυθμίζονται από την οθόνη μενού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο σε σημείο όπου είναι εκτεθειμένο στο άμεσο
ηλιακό φως.
Διαφορετικά, μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα της οθόνης LCD και να μην
εμφανίζεται τίποτα.
• Μην τραβάτε ή συστρέφετε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου.
Μπορεί να εμφανιστεί δυσλειτουργία στο τηλεχειριστήριο.
• Μην πατάτε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο με αντικείμενα με αιχμηρά άκρα.
Μπορεί να εμφανιστεί δυσλειτουργία στο τηλεχειριστήριο ή να προκληθεί βλάβη
σε αυτό.
Εγχειριδιο λειτουργιας
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Ονόματα και λειτουργίες

1. Κουμπί επιλογής τρόπου
λειτουργίας
•• Διατίθεται μόνο στο μοντέλο BRC2E
•• Πιέστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας που θέλετε. (Ανατρέξτε
στην ενότητα "Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης/
Αυτόματη/Ανεμιστήρα" στη σελίδα 13.)
•• Οι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας ενδέχεται
να διαφέρουν ανάλογα με το συνδεδεμένο
μοντέλο.

2. Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα
•• Χρησιμοποιείται για αλλαγή της ταχύτητας
του ανεμιστήρα. (Ανατρέξτε στην ενότητα
"Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης/Αυτόματη/
Ανεμιστήρα" στη σελίδα 13.)
•• Οι διαθέσιμες ταχύτητες ανεμιστήρα ενδέχεται
να διαφέρουν ανάλογα με το συνδεδεμένο
μοντέλο.

3. Κουμπί Μενού/Enter
•• Αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο από
προεπιλογή.
Για ενεργοποίηση, ανατρέξτε στην ενότητα
"Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των κουμπιών
Μενού/Enter και Ακύρωσης" στη σελίδα 12.
•• Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του
βασικού μενού ή την καταχώρηση του
επιλεγμένου στοιχείου (Ανατρέξτε στην
ενότητα "Επισκόπηση των στοιχείων του
Βασικού μενού." στη σελίδα 23).

4. Κουμπί Πάνω
•• Χρησιμοποιείται για την αύξηση της
ρυθμισμένης θερμοκρασίας.
•• Θα επισημανθεί το επόμενο στοιχείο στην
επάνω πλευρά.
(Πιέστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για
να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στις τιμές
ή τα στοιχεία ρύθμισης).
•• Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του
επιλεγμένου στοιχείου.

5. Κουμπί Κάτω
•• Χρησιμοποιείται για τη μείωση της
ρυθμισμένης θερμοκρασίας.
•• Θα επισημανθεί το επόμενο στοιχείο στην
κάτω πλευρά.
(Πιέστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για
να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στις τιμές
ή τα στοιχεία ρύθμισης).
•• Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του
επιλεγμένου στοιχείου.
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6. Κουμπί Δεξιά
•• Χρησιμοποιείται για την επισήμανση του
επόμενου στοιχείου στη δεξιά πλευρά.
•• Εμφανίζεται το περιεχόμενο της επόμενης
οθόνης.

7. Κουμπί Αριστερά
•• Χρησιμοποιείται για την επισήμανση του
επόμενου στοιχείου στην αριστερή πλευρά.
•• Εμφανίζεται το περιεχόμενο της
προηγούμενης οθόνης.

8. Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
•• Πιέστε το για να εκκινήσετε ή να διακόψετε
τη λειτουργία του κλιματιστικού.

9. Λυχνία λειτουργίας (Πράσινη)
•• Αυτή η λυχνία είναι αναμμένη κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας.
•• Αυτή η λυχνία δεν ανάβει όταν η μονάδα
έχει τεθεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
•• Η λυχνία αναβοσβήνει αν παρουσιαστεί
βλάβη.

10.Κουμπί Ακύρωσης
•• Αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο από
προεπιλογή.
Για ενεργοποίηση, ανατρέξτε στην ενότητα
"Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των κουμπιών
Μενού/Enter και Ακύρωσης" στη σελίδα 12.
•• Χρησιμοποιείται για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.

11. Οθόνη LCD (με οπίσθιο φωτισμό)
•• Ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει για περίπου
30 δευτερόλεπτα όταν πιέσετε οποιοδήποτε
κουμπί.
•• Οι ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί στα
κουμπιά, με εξαίρεση το κουμπί
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ,
δεν εκτελούνται όταν ο οπίσθιος φωτισμός
δεν ανάβει.
•• Όταν χρησιμοποιούνται δύο τηλεχειριστήρια
για το χειρισμό μίας μόνο εσωτερικής
μονάδας, ο οπίσθιος φωτισμός του
τηλεχειριστηρίου που θα χρησιμοποιηθεί
πρώτο θα ανάψει πρώτος.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Ονόματα και λειτουργίες

Οθόνη υγρών κρυστάλλων
•• Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) διαθέτει δύο μεθόδους προβολής. Τη βασική
οθόνη, η οποία χρησιμοποιείται από προεπιλογή, και τη λεπτομερή οθόνη.
•• Για να αλλάξετε τη μέθοδο προβολής που είναι ενεργή, επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο
προβολής από την οθόνη "Λειτουργία Οθόνης" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις
Οθόνης" στη σελίδα 52).
•• Τα περιεχόμενα που προβάλλονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον
τρόπο λειτουργίας του συνδεδεμένου μοντέλου. (Π.χ.: Η παρακάτω απεικόνιση
εμφανίζεται όταν το κλιματιστικό βρίσκεται στη λειτουργία αυτόματης θέρμανσης.)
Βασική οθόνη

12. Υπό κεντρικό έλεγχο
10. Λειτουργία
έκτακτης ανάγκης
1. Τρόπος
λειτουργίας
2. Ταχύτητα
ανεμιστήρα
6. Αερισμός/
καθαρισμός
5. Σφάλμα

28°C
<Παράδειγμα βασικής οθόνης>

Λεπτομερής οθόνη

13. Περιορισμένη
δυνατότητα αλλαγής
14. Εξοικονόμηση
9. Ενεργοποιημένος
χρονοδιακόπτης
3. Εμφάνιση
καθορισμένης
θερμοκρασίας
4. Απόψυξη/Έναρξη
θέρμανσης
7. Καθαρισμός
στοιχείου
6. Καθαρισμός
φίλτρου

Το ρολόι και τα στοιχεία επιλογής λεπτομερούς οθόνης
εμφανίζονται στη λεπτομερή οθόνη μαζί με τα στοιχεία που
εμφανίζονται στη βασική οθόνη.
11. Λειτουργία
χαμηλού θορύβου/
περιορισμός
κατανάλωσης
ενέργειας/εξαναγκ
ασμένη
απενεργοποίηση
θερμοστάτη
(BACnet)

15.Ρολόι (ρολόι
πραγματικού
χρόνου 12/24 ωρών)

35
10

3. Οθόνη θερμοκρασίας
εξοικονόμησης
16.Επιλογή
λεπτομερούς οθόνης

<Παράδειγμα λεπτομερούς οθόνης 1>

Εγχειριδιο λειτουργιας
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(επιλεγμένη
θερμοκρασία χώρου)
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Ονόματα και λειτουργίες

15. Οθόνη ρολογιού

(χωρίς ρυθμίσεις ρολογιού)

2. Ταχύτητα
ανεμιστήρα

17. Πρόβλημα
χρονοδιακόπτη
3. Εμφάνιση ρυθμισμένης
θερμοκρασίας

(χωρίς λειτουργία
ρύθμισης ταχύτητας
ανεμιστήρα)

(Λειτουργία διπλής
ρύθμισης)

<Παράδειγμα λεπτομερούς οθόνης 2>

1. Λειτουργία
•• Υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία.
Λειτουργία
Ψύξη

Αερισμός

Θέρμανση

Αερισμός

Καθαρισμός

Αφύγρανση

Αυτόματη
(Ψύξη)

Αυτόματη
(Θέρμανση)

2. Ταχ. Ανεμ.

(Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία
Ψύξης/Θέρμανσης/Αυτόματη/Ανεμιστήρα"
στη σελίδα 13)
•• Υποδεικνύει την ταχύτητα ανεμιστήρα που
έχει ρυθμιστεί για το κλιματιστικό.
•• Η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν θα απεικονίζεται
αν το κλιματιστικό δεν διαθέτει λειτουργία
ελέγχου της ταχύτητας ανεμιστήρα.

3. Οθόνη ρυθμισμένης θερμοκρασίας/
θερμοκρασίας εξοικονόμησης
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Εξοικ" στη
σελίδα 17)

•• Όταν ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η μονάδα,
εμφανίζεται η θερμοκρασία που έχει
ρυθμιστεί για το κλιματιστικό.
•• Όταν ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η μονάδα και
η λειτουργία εξοικονόμησης, εμφανίζεται
η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για το
κλιματιστικό.
•• Όταν ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η μονάδα και
ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης,
εμφανίζεται η θερμοκρασία που έχει
ρυθμιστεί για τη λειτουργία εξοικονόμησης.
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16. Επιλογή λεπτομερούς
οθόνης (χωρίς επιλεγμένα
λεπτομερή στοιχεία)

•• Από προεπιλογή, ο τρόπος εμφάνισης έχει
οριστεί στη λειτουργία Μεμονωμένης
ρύθμισης. Για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Διπλής ρύθμισης, ανατρέξτε
στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

4. Απόψυξη/Έναρξη θέρμανσης
"
"

(Ανατρέξτε στην ενότητα "Έναρξη
θέρμανσης (μόνο για συστήματα VRV)"
στη σελίδα 15)
•• Υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία Απόψυξης/Έναρξης θέρμανσης.
•• Η λειτουργία Απόψυξης/Έναρξης
θέρμανσης είναι δυνατή μόνο όταν έχει
συνδεθεί μονάδα αερισμού με ανάκτηση
θερμότητας (HRV). Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας της
μονάδας αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

5. Σφάλμα "

"

(Ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση
κωδικού σφάλματος" στη σελίδα 60)
•• Υποδεικνύει βλάβη της μονάδας
ή προειδοποίηση.

6. "Καθαρίστε το Φίλτρο" "

(Ανατρέξτε στην ενότητα "Μηδενισμός
Ένδειξης Φίλτρου" στη σελίδα 58)

•• Υποδεικνύει ότι έχει έρθει η ώρα να
καθαρίσετε το φίλτρο.

7. "Καθαρίστε το Στοιχείο" "

(Ανατρέξτε στην ενότητα "Μηδενισμός
Ένδειξης Φίλτρου" στη σελίδα 58)

•• Υποδεικνύει ότι έχει έρθει η ώρα να
καθαρίσετε το στοιχείο.
Εγχειριδιο λειτουργιας
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Ονόματα και λειτουργίες

8. Αερισμός/Καθαρισμός

(Ανατρέξτε στις ενότητες "Λειτουργία
αερισμού" στη σελίδα 18 και
"Αερισμός" στη σελίδα 33)

"
•• Εικονίδιο λειτουργιών αερισμού."
Υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία αερισμού
(μόνο για συστήματα HRV) (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ,
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ).
•• ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ καθαρισμού αέρα "
"
Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει ότι λειτουργεί
το προαιρετικό κιτ καθαρισμού.

9. Ενεργοποιημένος
χρονοδιακόπτης "

"

(Ανατρέξτε στις ενότητες "Χρονοδ/πτης
Οικ/μίας" στη σελίδα 42 και
"Χρονοπρόγραμμα" στη σελίδα 44)
•• Υποδεικνύει ότι ο χρονοδιακόπτης
χρονοπρογράμματος ή ο χρονοδιακόπτης
οικονομίας είναι ενεργοποιημένος.

10. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης " "
•• Αν παρουσιαστεί πρόβλημα με έναν
εξωτερικό συμπιεστή, η μονάδα τίθεται στη
λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο συντήρησης της εξωτερικής
μονάδας ή απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο.

11. Λειτουργία χαμηλού θορύβου/
περιορισμός κατανάλωσης
ενέργειας/εξαναγκασμένη
απενεργοποίηση θερμοστάτη
(BACnet) "

"

•• Υποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί στη
λειτουργία χαμηλού θορύβου, υπό συνθήκες
περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας
ή λαμβάνει μια εντολή εξαναγκασμένης
απενεργοποίησης θερμοστάτη από μια μονάδα
διασύνδεσης BACnet. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
συντήρησης της εξωτερικής μονάδας
ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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12.Υπό κεντρικό έλεγχο " "
•• Υποδεικνύει ότι εξοπλισμός κεντρικού
ελέγχου (προαιρετικά εξαρτήματα)
διαχειρίζεται το κλιματιστικό και ότι
απαγορεύεται η λειτουργία του συστήματος
μέσω του τηλεχειριστηρίου.

13.Περιορισμένη δυνατότητα
αλλαγής "
"

(μόνο για συστήματα VRV) (Ανατρέξτε
στην ενότητα "Ρύθμιση της δυνατότητας
επιλογής ψύξης/θέρμανσης" στη
σελίδα 19)

•• Υποδεικνύει ότι η αλλαγή της ψύξης/
θέρμανσης έχει εκχωρηθεί σε άλλη εσωτερική
μονάδα ή στο κύριο τηλεχειριστήριο.

14.Εξοικ "

"

(Ανατρέξτε στην ενότητα "Εξοικ" στη
σελίδα 17)

•• Το εικονίδιο εξοικονόμησης αναβοσβήνει
όταν η μονάδα ενεργοποιείται σε
κατάσταση ελέγχου εξοικονόμησης.

15. Ρολόι (ρολόι πραγματικής ώρας

12/24 ωρών)(Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρολόι
& Ημερολόγιο" στη σελίδα 55)

•• Υποδεικνύει ότι έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
•• Αν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, εμφανίζεται
η ένδειξη " -- : -- ".

16.Επιλογή λεπτομερούς οθόνης
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία
Οθόνης" στη σελίδα 52)

•• Εμφανίζεται όταν επιλέγεται η λειτουργία
λεπτομερούς οθόνης.
•• Κανένα στοιχείο της λεπτομερούς οθόνης
δεν είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

17.Πρόβλημα χρονοδιακόπτη "

"

•• Υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει εκ νέου
ρύθμιση του ρολογιού.
•• Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη
χρονοπρoγράμματος δεν λειτουργεί
αν δεν ρυθμιστεί ξανά το ρολόι.
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Διαδικασία χειρισμού

Λειτουργίες
τηλεχειριστηρίου

Χειριστείτε τα κουμπιά σύμφωνα με
τη διαδικασία.

Μέθοδος λειτουργίας

Απεικόνιση
οθόνης
Οι οθόνες που θα
εμφανίζονται στο
τηλεχειριστήριο.

1

Βασικό μενού
1/2
Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα

2

Αποδοχ

Ρύθμιση

Χρονοπρόγραμμα
Δε ρυθμίστηκε η ώρα.
Θέλετε να κάνετε τη ρύθμιση;

Ναι
Αποδοχ

Όχι

Ρύθμιση

Ημερομηνία & Ώρα
Έτος 2014
Μήνας 1
Ημέρα 1
Τετάρτη

0:00

Ρύθμιση

Αποδοχ

Απεικόνιση
κουμπιών
Απεικονίζει τις θέσεις
των κουμπιών που θα
χρησιμοποιηθούν.

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού. (Ανατρέξτε
στην ενότητα "Χειρισμός του Βασικού
μενού" στη σελίδα 27).
(Πάνω/Κάτω) για
•• Πιέστε τα κουμπιά
να επιλέξετε Χρονοπρόγραμμα και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά)
για να επιλέξετε Ναι και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.
•• Θα εμφανιστεί η οθόνη "Ημερομηνία & Ώρα".
•• Ρυθμίστε το τρέχον έτος, μήνα, ημέρα και
ώρα. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρολόι &
Ημερολόγιο" στη σελίδα 55).

Σημείωση
•• Πριν ρυθμίσετε το πρόγραμμα, πρέπει να
ρυθμίσετε το ρολόι.
•• Αν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, θα εμφανιστεί
μια οθόνη όπως αυτή στα αριστερά.

Προετοιμασία

•• Για λόγους προστασίας των μηχανικών μερών, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το σύστημα τουλάχιστον
6 ώρες πριν αρχίσετε τη λειτουργία του συστήματος.
•• Μην ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το σύστημα στη μέση της περιόδου για να εξασφαλιστεί η ομαλή
εκκίνηση του συστήματος.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των κουμπιών
Μενού/Enter και Ακύρωσης
Μέθοδος λειτουργίας

1
2

Από προεπιλογή, τα κουμπιά Μενού/Enter και Ακύρωσης είναι απενεργοποιημένα.

1

1
2

22
2
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2

•• Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα
κουμπιά Μενού/Enter και Ακύρωσης, πιέστε
παρατεταμένα το κουμπί
(Δεξιά) στη
βασική οθόνη.
•• Πιέστε τα 3 πλήκτρα ταυτόχρονα ενώ
πιέζετε το κουμπί
(Δεξιά).
Σημείωση
Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε ξανά τα κουμπιά αφού
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ή η συντήρηση.
Εγχειριδιο λειτουργιας
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Μέθοδος βασικής λειτουργίας

(SkyAir και VRV)
Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης/Αυτόματη/Ανεμιστήρα
Μέθοδος λειτουργίας

1

28°C

•• Πιέστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
αρκετές φορές, μέχρι να επιλέξετε την επιθυμητή
λειτουργία (Ψύξη, Θέρμανση, Μόνο ανεμιστήρας,
Αφύγρανση ή Αυτόματη).
Σημείωση
• Οι τρόποι λειτουργίας που δεν είναι διαθέσιμοι δεν εμφανίζονται.
• Μπορούν να επιλεγούν μόνο οι λειτουργίες Ψύξης, Αφύγρανσης ή
Μόνο ανεμιστήρας, αν το κλιματιστικό είναι μοντέλο μόνο ψύξης.
• Πριν πραγματοποιήσετε αλλαγή λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι
δεν εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο η ένδειξη "Περιορισμένη
δυνατότητα αλλαγής".
Δεν είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης,
αν εμφανίζεται αυτή η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε
στην ενότητα "Ρύθμιση της δυνατότητας επιλογής ψύξης/
θέρμανσης" στη σελίδα 19 αν αναβοσβήνει η ένδειξη
"Περιορισμένη δυνατότητα αλλαγής".

2
3
4

•• Πιέστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Η λυχνία λειτουργίας (πράσινη) θα ανάψει και
το κλιματιστικό θα ξεκινήσει να λειτουργεί.

28°C

28°C

Εγχειριδιο λειτουργιας
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•• Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1°C,
αν πιέσετε το κουμπί (Πάνω) και θα μειωθεί
κατά 1°C, αν πιέσετε το κουμπί (Κάτω).
Σημείωση
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν είναι δυνατή, ενώ το κλιματιστικό
βρίσκεται στη λειτουργία Αφύγρανσης ή Μόνο ανεμιστήρα.

•• Για να αλλάξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα, πιέστε
το κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα.
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Μέθοδος βασικής λειτουργίας

Χαμηλή

Μεσαία-χαμηλή

Αυτόματη

Μεσαία

Υψηλή

Μεσαία-υψηλή

5

Σημείωση
• Το κλιματιστικό ενδέχεται να βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης
ρύθμισης της ταχύτητας ανεμιστήρα για σκοπούς προστασίας
των μηχανικών μερών.
• Το κλιματιστικό μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης ρύθμισης
ταχύτητας του ανεμιστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία χώρου.
• Ο ανεμιστήρας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί, όμως αυτό
δεν αποτελεί βλάβη.
• Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να εφαρμοστούν οι
αλλαγές στην ταχύτητα ανεμιστήρα.
• Στην Αυτόματη λειτουργία, η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα
ανάλογα με το σημείο ρύθμισης και την εσωτερική θερμοκρασία.
• Στην περίπτωση της λειτουργίας Μόνο ανεμιστήρα, η ταχύτητα
ανεμιστήρα είναι υψηλή.
• Ανάλογα με τον τύπο της εσωτερικής μονάδας, διατίθενται δύο
ταχύτητες ανεμιστήρα (χαμηλή και υψηλή), τρεις ταχύτητες
ανεμιστήρα (χαμηλή, μεσαία και υψηλή) ή πέντε ταχύτητες
ανεμιστήρα (χαμηλή, μεσαία-χαμηλή, μεσαία, μεσαία-υψηλή,
υψηλή). Ορισμένες εσωτερικές μονάδες υποστηρίζουν επίσης
τη λειτουργία αυτόματης ταχύτητας ανεμιστήρα.
•• Αν πιέσετε ξανά το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, το κλιματιστικό θα
σταματήσει να λειτουργεί και η λυχνία λειτουργίας
θα σβήσει.

Σημείωση
• Αν η λειτουργία του συστήματος διακοπεί κατά τη λειτουργία
θέρμανσης, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για
1 λεπτό περίπου, για να εξαλείψει την απομένουσα θερμότητα
στην εσωτερική μονάδα.
• Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού ή τη βλάβη του συστήματος,
μην διακόψετε την παροχή ρεύματος αμέσως μόλις το
κλιματιστικό σταματήσει να λειτουργεί. Περιμένετε τουλάχιστον
5 λεπτά ώστε η αντλία αποστράγγισης να ολοκληρώσει την
αποστράγγιση του νερού που απομένει στην εσωτερική μονάδα.

Χαρακτηριστικά της λειτουργίας ψύξης
•• Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία ψύξης όταν η θερμοκρασία χώρου είναι
πάρα πολύ χαμηλή, σχηματίζεται πάγος στον εναλλάκτη θερμότητας
της εσωτερικής μονάδας, ο οποίος μπορεί να μειώσει την απόδοση
ψύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, το κλιματιστικό μεταβαίνει αυτόματα
στη λειτουργία απόψυξης για λίγο.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης, εφαρμόζεται χαμηλή ροή
αέρα ή ένα ελαφρύ ρεύμα αέρα, για να αποφευχθεί η εκκένωση του
νερού που δημιουργείται από τον λιωμένο πάγο. (Στο τηλεχειριστήριο
εμφανίζεται η ταχύτητα ανεμιστήρα που έχει οριστεί).
•• Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή, απαιτείται κάποιος χρόνος
μέχρι η θερμοκρασία χώρου να φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
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Μέθοδος βασικής λειτουργίας

Χαρακτηριστικά της λειτουργίας θέρμανσης
Έναρξη της
λειτουργίας

• Στη λειτουργία θέρμανσης η μονάδα γενικά απαιτεί μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα προκειμένου να φτάσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία
σε σύγκριση με τη λειτουργία ψύξης.
Συνιστάται να εκκινήσετε το κλιματιστικό εκ των προτέρων
χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη.

Εκτελέστε την παρακάτω λειτουργία του συστήματος προκειμένου να
αποφευχθεί η υποβάθμιση της απόδοσης θέρμανσης ή η εξαγωγή κρύου αέρα.
Λειτουργία
• Το κλιματιστικό θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία απόψυξης,
προκειμένου να αποτραπεί η συσσώρευση πάγου στην εξωτερική
απόψυξης
μονάδα, η οποία προκαλεί απώλεια της απόδοσης θέρμανσης.
• Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας θα σταματήσει και στο τηλεχειριστήριο
θα εμφανιστεί η ένδειξη "
" (Απόψυξη/Έναρξη θέρμανσης).
• Το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία μετά από
6 έως 8 λεπτά περίπου (10 λεπτά το μέγιστο).

Έναρξη θέρμανσης
(μόνο για
συστήματα VRV)

• Αν το κλιματιστικό μεταβεί στη λειτουργία θέρμανσης ή απόψυξης,
ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας θα σταματήσει προκειμένου
να αποτρέψει την εξαγωγή κρύου αέρα. (Σε αυτήν την περίπτωση, στο
τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί η ένδειξη "
" (Απόψυξη/Έναρξη
θέρμανσης).)

Εξωτερική
θερμοκρασία
και απόδοση
θέρμανσης

• Η απόδοση θέρμανσης του κλιματιστικού θα μειωθεί όταν μειωθεί
η εξωτερική θερμοκρασία.
Αν η θέρμανση είναι ανεπαρκής, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε
μια άλλη συσκευή θέρμανσης σε συνδυασμό με το κλιματιστικό.
(Αν χρησιμοποιήσετε καυστήρα, να αερίζετε τακτικά το δωμάτιο.)
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή θέρμανσης σε μέρη όπου θα είναι
εκτεθειμένη στη ροή αέρα του κλιματιστικού.
• Το κλιματιστικό είναι τύπου κυκλοφορίας θερμού αέρα. Επομένως,
απαιτείται λίγος χρόνος για τη θέρμανση του χώρου μετά την έναρξη
λειτουργίας του κλιματιστικού.
Ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα λειτουργήσει αυτόματα μέχρι να αυξηθεί
η εσωτερική θερμοκρασία του συστήματος σε συγκεκριμένο επίπεδο.
• Αν ο θερμός αέρας παραμένει κοντά στην οροφή και αισθάνεστε τα
πόδια σας κρύα, συνιστάται η χρήση ενός κυκλοφορητή.
Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Λειτουργία προγράμματος αφύγρανσης
Προετοιμασία

•• Για λόγους προστασίας των μηχανικών μερών, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλιματιστικό
τουλάχιστον 6 ώρες πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του κλιματιστικού.
•• Μην ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το κλιματιστικό στη μέση της περιόδου για να εξασφαλιστεί
η ομαλή εκκίνηση του κλιματιστικού.
•• Η λειτουργία αφύγρανσης μπορεί να μην επιλεγεί αν το τηλεχειριστήριο δεν έχει δυνατότητα
επιλογής της λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της
δυνατότητας επιλογής ψύξης/θέρμανσης" στη σελίδα 19 για λεπτομέρειες).

Μέθοδος λειτουργίας

1

•• Πιέστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας αρκετές
φορές μέχρι να επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης.
Σημείωση
Η λειτουργία αφύγρανσης μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα
με τον τύπο της εσωτερικής μονάδας.

2

•• Πιέστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει και το κλιματιστικό
θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
Σημείωση
Το κλιματιστικό βρίσκεται στη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης
θερμοκρασίας και ταχύτητας ανεμιστήρα. Επομένως, δεν είναι
δυνατή η αλλαγή της θερμοκρασίας ή της ταχύτητας του
ανεμιστήρα ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία.

3
4

•• Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του αέρα, ανατρέξτε στην
ενότητα "Κατεύθυνση Αέρα" στη σελίδα 28.

•• Αν πιέσετε ξανά το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, το κλιματιστικό θα
σταματήσει να λειτουργεί και η λυχνία λειτουργίας
θα σβήσει.
Σημείωση
Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού ή τη βλάβη του συστήματος,
μην διακόψετε την παροχή ρεύματος αμέσως μόλις το κλιματιστικό
σταματήσει να λειτουργεί. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά ώστε
η αντλία αποστράγγισης να ολοκληρώσει την αποστράγγιση του
νερού που απομένει στην εσωτερική μονάδα.
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Χαρακτηριστικά της λειτουργίας αφύγρανσης
Στη λειτουργία αφύγρανσης, η υγρασία του αέρα θα μειωθεί με
περιοδική ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του κλιματιστικού στη λειτουργία ψύξης
και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του για την ελαχιστοποίηση της μείωσης
θερμοκρασίας.
Σημείωση
• Η θερμοκρασία και η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζονται αυτόματα
και δεν είναι δυνατή η ρύθμισή τους από το τηλεχειριστήριο.
• Η λειτουργία αφύγρανσης δεν θα ενεργοποιηθεί, εάν
η θερμοκρασία χώρου είναι πολύ χαμηλή.

Εξοικ
Η λειτουργία εξοικονόμησης θα διατηρήσει τη θερμοκρασία χώρου σε καθορισμένο εύρος, όταν το
τηλεχειριστήριο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ. Αυτό επιτυγχάνεται με προσωρινή εκκίνηση του κλιματιστικού,
που είχε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ από το χρήστη, τη λειτουργία χρονοπρογράμματος ή το χρονοδιακόπτη
οικονομίας.
Λειτουργία ψύξης

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
33°C 35°C
Λειτουργία 10°C 12°C
θέρμανσης
Για παράδειγμα:
[ Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξοικονόμησης: ψύξη 35°C, θέρμανση 10°C ]
[ Διαφορά ανάκτησης: ψύξη -2°C, θέρμανση +2°C ]
•• Αν η θερμοκρασία χώρου πέσει κάτω από τους 10°C, η λειτουργία θέρμανσης ξεκινά αυτόματα.
Αν η θερμοκρασία αυξηθεί στους 12°C ή περισσότερο, μετά από μισή ώρα, το χειριστήριο θα
επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση.
•• Αν η θερμοκρασία χώρου ξεπεράσει τους 35°C, η λειτουργία ψύξης ξεκινά αυτόματα. Αν η θερμοκρασία
μειωθεί στους 33°C ή περισσότερο, μετά από μισή ώρα, το χειριστήριο θα επιστρέψει στην αρχική του
κατάσταση.
Σημείωση
• Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να
ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μόνο από το στοιχείο "Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ" (Ανατρέξτε στην
ενότητα "Εξοικονόμηση Ενέργειας" στη σελίδα 36).
• Η διαφορά μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού "Ρύθμ. Οικον. Λργίας" (Ανατρέξτε στην
ενότητα "Ρύθμ. Οικον. Λργίας" στη σελίδα 38).
• Η θερμοκρασία εξοικονόμησης μπορεί να ρυθμιστεί από την αρχική όταν η μονάδα είναι
απενεργοποιημένη ή από το χρονοπρόγραμμα.
• Η λειτουργία εξοικονόμησης θα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ τη μονάδα για 30 λεπτά τουλάχιστον, εκτός
εάν το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας εξοικονόμησης αλλάξει ή η μονάδα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ με το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
• Αν η λειτουργία εξοικονόμησης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ το κλιματιστικό ενώ βρίσκεται στην Αυτόματη
λειτουργία, το τηλεχειριστήριο θα μεταβεί μόνο στη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης, ανάλογα με
το ποια λειτουργία είναι κατάλληλη, και θα εμφανίζεται μόνο το αντίστοιχο σημείο ρύθμισης της
θερμοκρασίας εξοικονόμησης.
Εγχειριδιο λειτουργιας
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Μέθοδος βασικής λειτουργίας

Μέθοδος λειτουργίας

1

Η λειτουργία εξοικονόμησης δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένη αν έχει
συνδεθεί κεντρικό τηλεχειριστήριο.
Το εικονίδιο εξοικονόμησης " " αναβοσβήνει όταν η μονάδα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στη λειτουργία ρύθμισης εξοικονόμησης.

35°C
Η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν θα μπορεί να αλλάξει όταν είναι
ενεργή η λειτουργία εξοικονόμησης και, επομένως, η ταχύτητα
ανεμιστήρα δεν θα εμφανίζεται.

Λειτουργία αερισμού

(μόνο για το σύστημα HRV)

Προετοιμασία
•• Για λόγους προστασίας των μηχανικών μερών, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το κλιματιστικό
τουλάχιστον 6 ώρες πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του συστήματος.
•• Μην ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το κλιματιστικό στη μέση της περιόδου για να εξασφαλιστεί
η ομαλή εκκίνηση του κλιματιστικού.
•• Πιέστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας αρκετές φορές μέχρι να επιλέξετε τη
λειτουργία αερισμού.

Μέθοδος λειτουργίας

1

•• Η λειτουργία αερισμού χρησιμοποιείται σε μονάδες
αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (HRV) όταν δεν
απαιτείται ψύξη ή θέρμανση.

2

•• Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αερισμού από το Βασικό
μενού (Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργίες Αερισμού" στη
σελίδα 34).
Σημείωση
Λειτουργίες Αερισμού: Αυτόματος αερισμός, Αερισμός με ανάκτηση
και Αερισμός χωρίς ανάκτηση

3
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•• Μπορείτε να αλλάξετε το ποσοστό αερισμού από το Βασικό μενού
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Ποσοστό Αερισμού" στη σελίδα 33).
Σημείωση
Ρυθμίσεις ποσοστού αερισμού: Χαμηλή ή Υψηλή
Εγχειριδιο λειτουργιας
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Μέθοδος βασικής λειτουργίας

4

•• Πιέστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει και η μονάδα
αερισμού με ανάκτηση θερμότητας θα ξεκινήσει
να λειτουργεί.

5

•• Αν πιέσετε ξανά το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η μονάδα αερισμού με
ανάκτηση θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί
και η λυχνία λειτουργίας θα σβήσει.

Ρύθμιση της δυνατότητας επιλογής ψύξης/θέρμανσης
(μόνο για συστήματα VRV)
Αλλαγές ρυθμίσεων

1

28°C

28°C

Ανατρέξτε στην ενότητα "Δυνατότητα επιλογής ψύξης/θέρμανσης" στη
σελίδα 21 για επεξήγηση της δυνατότητας επιλογής ψύξης/θέρμανσης.
•• Πιέστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας του
τηλεχειριστηρίου για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα
(ενώ ο οπίσθιος φωτισμός είναι ενεργός).
Το τηλεχειριστήριο δεν θα εμφανίσει την ένδειξη "
"
(Περιορισμένη δυνατότητα αλλαγής) αν το τηλεχειριστήριο
διαθέτει δυνατότητα επιλογής ψύξης/θέρμανσης.
•• Το εικονίδιο "
" (Περιορισμένη δυνατότητα αλλαγής) σε
κάθε τηλεχειριστήριο των εσωτερικών μονάδων, οι οποίες είναι
συνδεδεμένες στην ίδια εξωτερική μονάδα ή στο κιβώτιο BS
(επιλογής διακλάδωσης), θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.
•• Ρυθμίστε τη δυνατότητα επιλογής ψύξης/θέρμανσης όπως
περιγράφεται παρακάτω.
Σημείωση
• Οι αλλαγές της λειτουργίας αερισμού είναι δυνατές ανεξάρτητα
από τη δυνατότητα επιλογής ψύξης/θέρμανσης.
• Αν η δυνατότητα επιλογής ψύξης/θέρμανσης έχει ρυθμιστεί από
το "τηλεχειριστήριο επιλογής ψύξης/θέρμανσης" ( ), τα άλλα
τηλεχειριστήρια θα εμφανίζουν την ένδειξη "
" (Περιορισμένη
δυνατότητα αλλαγής). Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είναι
δυνατή η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας στη λειτουργία ψύξης
ή θέρμανσης αντίστοιχα, αν η θέρμανση ή η ψύξη έχει οριστεί
από το "τηλεχειριστήριο επιλογής ψύξης ή θέρμανσης".
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που παρέχεται με την
εξωτερική μονάδα για λεπτομέρειες σχετικά με το
"τηλεχειριστήριο επιλογής ψύξης/θέρμανσης".

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Μέθοδος βασικής λειτουργίας

Επιλογή ρυθμίσεων

2

28°C

Η ένδειξη "
" (περιορισμένη δυνατότητα αλλαγής) θα αναβοσβήνει κατά
την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για πρώτη φορά.
•• Πιέστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας του
τηλεχειριστηρίου στο οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τη
δυνατότητα επιλογής.
Η δυνατότητα επιλογής ψύξης/θέρμανσης θα
ρυθμιστεί και το εικονίδιο "
" (Περιορισμένη
δυνατότητα αλλαγής) θα εξαφανιστεί.
Το εικονίδιο "
" (Περιορισμένη δυνατότητα
αλλαγής) θα εμφανιστεί στα άλλα τηλεχειριστήρια.

28°C
Μέθοδος λειτουργίας

3

28°C

•• Πιέστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας του
τηλεχειριστηρίου που έχει τη δυνατότητα επιλογής
ψύξης/θέρμανσης (ή του τηλεχειριστηρίου που δεν
εμφανίζει το εικονίδιο "
" (Περιορισμένη
δυνατότητα αλλαγής)) αρκετές φορές μέχρι να
επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Η ένδειξη
θα αλλάζει στο εικονίδιο "Αερισμός", "Αφύγρανση",
"Αυτόματη", "Ψύξη" ή "Θέρμανση" κάθε φορά
που πιέζετε το κουμπί.
•• Παράλληλα, τα άλλα τηλεχειριστήρια που δεν
έχουν δυνατότητα επιλογής θα ακολουθήσουν το
τηλεχειριστήριο με τη δυνατότητα και θα αλλάξουν
την ένδειξή τους αυτόματα.
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Εγχειριδιο λειτουργιας
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Μέθοδος βασικής λειτουργίας

Δυνατότητα επιλογής ψύξης/θέρμανσης
• Η λειτουργία "Ψύξη", "Θέρμανση" ή "Αυτόματη" μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από το τηλεχειριστήριο
στο οποίο έχει ρυθμιστεί η δυνατότητα επιλογής ψύξης/θέρμανσης.

1.

Τηλεχειριστήριο με
δυνατότητα επιλογής
"
(χωρίς την ένδειξη "
(Περιορισμένη δυνατότητα
αλλαγής))

Ρυθμίστε το στη
λειτουργία "Ψύξη",
"Θέρμανση",
"Αφύγρανση"
ή "Αυτόματη".

Άλλα τηλεχειριστήρια
(όπου εμφανίζεται
η ένδειξη "
"
(Περιορισμένη
δυνατότητα αλλαγής))
• Το κλιματιστικό θα μεταβεί στη
λειτουργία που έχει οριστεί στο
τηλεχειριστήριο με τη δυνατότητα
επιλογής. Καμία άλλη λειτουργία
δεν θα είναι διαθέσιμη.
• Το κλιματιστικό, ωστόσο, μπορεί
να μεταβεί στη λειτουργία μόνο
ανεμιστήρα ή από τη λειτουργία
ψύξης στη λειτουργία αφύγρανσης.

2.

Τηλεχειριστήριο με
δυνατότητα επιλογής
"
(χωρίς την ένδειξη "
(Περιορισμένη δυνατότητα
αλλαγής))

Ρυθμίστε το
στη λειτουργία
"Αερισμός".

Άλλα τηλεχειριστήρια
(όπου εμφανίζεται
η ένδειξη "
"
(Περιορισμένη
δυνατότητα αλλαγής))
• Το σύστημα δεν μπορεί να ρυθμιστεί
σε άλλες λειτουργίες εκτός από τη
λειτουργία μόνο ανεμιστήρα.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Προφυλάξεις για τη ρύθμιση της δυνατότητας επιλογής ψύξης/θέρμανσης
• Η δυνατότητα επιλογής ψύξης/θέρμανσης πρέπει να ρυθμιστεί για ένα τηλεχειριστήριο στην εξής
περίπτωση.
(Σύστημα αντλίας θερμότητας)

(Σύστημα ανάκτησης θερμότητας)
Κιβώτιο επιλογής διακλάδωσης (BS):
Το κιβώτιο BS χρησιμοποιείται για
επιλογή της λειτουργίας ψύξης
ή θέρμανσης.
Εσωτερική
μονάδα

Πολλές εσωτερικές μονάδες
συνδέονται σε μία εξωτερική μονάδα.
Ρυθμίστε τη δυνατότητα επιλογής ψύξης/
θέρμανσης/ανεμιστήρα σε ένα από τα
τηλεχειριστήρια.

Εσωτερική
μονάδα

Ένα μόνο κιβώτιο BS συνδέεται σε
πολλές εσωτερικές μονάδες.
Ρυθμίστε τη δυνατότητα επιλογής ψύξης/
θέρμανσης/αυτόματης λειτουργίας/
ανεμιστήρα σε ένα από τα τηλεχειριστήρια.

Κλείδωμα πλήκτρων
Μέθοδος λειτουργίας

1
2

28°C
Είναι κλειδωμένα τα κουμπιά
Για ακύρωση πίεσε Μενού για 4"

Απενεργοποιήστε όλα τα κουμπιά.
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για τουλάχιστον
4 δευτερόλεπτα. (Ενώ είναι ενεργός ο οπίσθιος
φωτισμός)

•• Όλα τα κουμπιά απενεργοποιούνται όταν
κλειδώνονται τα πλήκτρα.
•• Αν πιέσετε ένα από τα κουμπιά, θα εμφανιστεί
το μήνυμα στα αριστερά.

Αποδοχ

3
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•• Για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος
πλήκτρων, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Μενού/
Enter για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα. (Ενώ είναι
ενεργός ο οπίσθιος φωτισμός)

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Γρήγορη αναφορά των στοιχείων του Βασικού μενού
Επισκόπηση

των στοιχείων του Βασικού μενού.
Σημείωση
• Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το συνδεδεμένο μοντέλο.
• Μόνο τα διαθέσιμα στοιχεία θα εμφανίζονται στο μενού.
Στοιχεία ρύθμισης και απεικόνισης

Σελίδα
παραπομπής

Περιγραφή

Κατεύθυνση Αέρα

Αλλάξτε την κατεύθυνση του αέρα.
•• Τα πτερύγια της κατεύθυνσης αέρα μπορούν
να λειτουργούν αυτόματα με κατεύθυνση προς
τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.
•• Διατίθενται πέντε δυνατές κατευθύνσεις αέρα.
•• Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα
τα μοντέλα.

28

Ανεξάρτητη
Κατεύθυνση
Αέρα(1)

Ανεξάρτητη
Ρύθμιση

Ρυθμίστε την κατεύθυνση αέρα για καθένα από
τα πτερύγια χωριστά.
•• Στην περίπτωση του SkyAir, το πολύ
4 μονάδες (μονάδα A, B, C, D).
•• Στην περίπτωση του VRV, το πολύ
16 μονάδες (μονάδα 0 έως 15).

29

Λίστα Αυτόνομων
Ρυθμίσεων

Ένας πίνακας για κάθε μονάδα με ρυθμίσεις για
καθένα από τα 4 πτερύγια.

30

(μόνο αν
διατίθεται η
λειτουργία
ανεξάρτητης ροής
αέρα)

Επαν. Αυτόνομων Απαλείψτε όλες τις ξεχωριστές ρυθμίσεις.
Ρυθμίσεων

30

Επιλογή Περιοχής Μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση αυτόματης
Ροή Αέρα
αιώρησης μεταξύ τριών μοτίβων ρυθμίσεων, ώστε
να είναι κατάλληλη για τη διάταξη του χώρου.
Κανον. Ροή, Ροή Δεξιά ή Ροή Αριστ
Επιτυγχάνει γρήγορα μια άνετη
Γρήγορη Εκκίνηση(1)
(μόνο για το SkyAir)
θερμοκρασία στο χώρο (εκτός αν το
σύστημα βρίσκεται στη λειτουργία
αφύγρανσης ή ανεμιστήρα).
•• Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της γρήγορης
εκκίνησης είναι 30 λεπτά.

32

Αερισμός

(μόνο για το
σύστημα HRV)

Ποσοστό
Αερισμού

Ρυθμίστε το ποσοστό αερισμού στις ρυθμίσεις
"Χαμηλή" ή "Υψηλή".

33

Λειτουργίες
Αερισμού

Ρυθμίστε τη λειτουργία αερισμού στις ρυθμίσεις
"Αυτόματος Αερισμός", "Αερ. Με Ανάκτηση"
και "Αερ. Χωρίς Ανάκτηση".

34

1) Δεν υποστηρίζεται αν έχουν συνδεθεί οι εξωτερικές μονάδες SkyAir RR+RQ

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Γρήγορη αναφορά των στοιχείων του Βασικού μενού

Στοιχεία ρύθμισης και απεικόνισης

Εξοικονόμηση Επιλ Εξοικ/σης
Ενέργ
Ενέργειας(1)

Σελίδα
παραπομπής

Περιγραφή
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη
λειτουργία "Εξοικονόμηση Ενέργειας".

36

Μπορείτε να περιορίσετε το εύρος ρυθμισμένων
θερμοκρασιών για τη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.

37

Ρυθμίστε τη διαφορά της θερμοκρασίας
εξοικονόμησης, μετά την οποία η μονάδα
θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ξανά.
Αν δεν εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία για μια
ορισμένη χρονική περίοδο, αυτή η λειτουργία θα
αλλάξει αυτόματα στη στοχευόμενη θερμοκρασία
κλιματισμού.
Αν εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία, η λειτουργία θα
επανέλθει στην κανονική ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Αν δεν εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία για μια
ορισμένη χρονική περίοδο, αυτή η λειτουργία θα
σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία του
κλιματιστικού.

38

Αλλάξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε μια
προκαθορισμένη θερμοκρασία μετά από
καθορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας, ακόμα κι
αν η ρυθμισμένη θερμοκρασία έχει αλλάξει.
•• Μπορεί να ρυθμιστεί από 30 έως 120 λεπτά
με προσαυξήσεις των 30 λεπτών.

41

Χρονοδ/πτης
Οικ/μίας

Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα αφού
παρέλθει το επιλεγμένο χρονικό διάστημα κάθε
φορά που το σύστημα ενεργοποιείται.
•• Μπορεί να ρυθμιστεί από 30 έως 180 λεπτά
με προσαυξήσεις των 10 λεπτών.

42

Κατανάλωση
Ενέργειας(²)
(Μόνο για τα
μοντέλα SkyAir
FCQG-F και
FCQHG-F)

Εμφανίζεται η ενδεικτική κατανάλωση ενέργειας
μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό
επιτρέπει στον πελάτη να αξιολογήσει την τάση
της κατανάλωσης ενέργειας.

43

Εύρος
Θερμοκρασιών
Ρύθμ. Οικον.
Λργίας
Αισθητήριο
(Χαμ)(²)(³)
(μόνο αν έχει
εγκατασταθεί
αισθητήριο)
Αισθητήριο
(Παύση)(²)(³)
(μόνο αν έχει
εγκατασταθεί
αισθητήριο)
Αυτ Επ/ρά Θερμ

39

40

Σημείωση
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη,
εάν έχουν συνδεθεί περισσότερες από
1 εσωτερικές μονάδες στο τηλεχειριστήριο.
• Η εμφανιζόμενη κατανάλωση ενέργειας δεν
είναι αποτέλεσμα μιας μέτρησης kWh, αλλά
προκύπτει από τον υπολογισμό των
δεδομένων λειτουργίας της μονάδας.
• Ορισμένοι παράγοντες αυτού του υπολογισμού
είναι απόλυτες τιμές, ενώ άλλοι παράγοντες
οφείλονται απλώς σε παρεμβολές με ανοχή τάσης.
Αυτό εξηγεί γιατί η ένδειξη ενδέχεται να διαφέρει
από την πραγματική κατανάλωση ενέργειας.

1) Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες Εξοικονόμησης, Εύρους θερμοκρασιών, Ρύθμισης οικονομικής λειτουργίας και Αυτόματη
επαναφορά θερμοκρασίας, όταν έχει συνδεθεί ένα κεντρικό τηλεχειριστήριο.
2) Δεν υποστηρίζεται αν έχουν συνδεθεί οι εξωτερικές μονάδες SkyAir RR+RQ.
3) Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι ενεργός ο ομαδικός χειρισμός.
Σε περίπτωση συστήματος ταυτόχρονης λειτουργίας, το σύστημα ελέγχεται από το αισθητήριο που βρίσκεται στην κύρια εσωτερική μονάδα.
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Στοιχεία ρύθμισης και απεικόνισης

Χρονοπρόγραμμα(1)

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη
λειτουργία χρονοπρογράμματος.

44

Επιλέξτε τον αριθμό του ενεργού
προγράμματος (πρόγραμμα αρ. 1, 2 ή 3).

45

Επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες
θα είναι απενεργοποιημένο το πρόγραμμα. Αυτή η
λειτουργία χρησιμοποιείται για τα χρονικά διαστήματα
κατά τα οποία το πρόγραμμα δεν χρειάζεται να είναι
ενεργό, π.χ. όταν είστε σε διακοπές.
Επιλέξτε πότε θα ξεκινούν ή/και θα σταματούν οι
λειτουργίες για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Έως
5 ενέργειες μπορούν να οριστούν για κάθε ημέρα.
Ρυθμίστε το χρόνο μετά τον οποίο το φίλτρο
πρέπει να καθαριστεί αυτόματα. Για λεπτομερείς
οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας
του αυτοκαθαριζόμενου διακοσμητικού πάνελ.
Εμφανίστε τα στοιχεία του αντιπροσώπου για τη
συντήρηση και τα στοιχεία του μοντέλου.

46

Αποτροπή
Ρευμάτων(²)
(μόνο αν έχει
εγκατασταθεί
αισθητήριο)
Ρυθμίσεις Οθόνης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποτροπής
ρευμάτων.

51

•• Ρυθμίσεις Οθόνης
Εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων Βασικό
ή Λεπτομερής Οθόνη.
•• Ρυθμίσεις λεπτομερούς οθόνης:
Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται η θερμοκρασία
χώρου, η εξωτερική θερμοκρασία, το σύστημα
ή κανένα στοιχείο.

52

Ρύθμιση
Αντίθεσης

Προσαρμόστε την αντίθεση της οθόνης LCD.

54

Εμφανίστε μια λίστα των τρεχουσών ρυθμίσεων
για τα διαθέσιμα στοιχεία.

54

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση
Ρύθμιση αριθμού
προγράμματος
Διακοπές

Ρυθμίσεις

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου

Πληροφορίες Συντήρησης
Χρήσιμες
Λειτ/ργίες

Σελίδα
παραπομπής

Περιγραφή

Τρέχουσες Ρυθμίσεις

47
49

50

1) Το Χρονοπρόγραμμα δεν θα είναι διαθέσιμο όταν έχει συνδεθεί ένα κεντρικό χειριστήριο ή ο Προσαρμογέας ψηφιακής εισόδου BRP7A51.
2) Δεν υποστηρίζεται αν έχουν συνδεθεί οι εξωτερικές μονάδες SkyAir RR+RQ.
3) Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι ενεργός ο ομαδικός χειρισμός.
Σε περίπτωση συστήματος ταυτόχρονης λειτουργίας, το σύστημα ελέγχεται από το αισθητήριο που βρίσκεται στην κύρια εσωτερική μονάδα.
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Στοιχεία ρύθμισης και απεικόνισης

Ρολόι &
Ημερολόγιο

Σελίδα
παραπομπής

Περιγραφή

Ημερομηνία &
Ώρα

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
•• Η προεπιλεγμένη απεικόνιση της ώρας
είναι η 24ωρη απεικόνιση.
•• Το ρολόι εξασφαλίζει ακρίβεια εντός
±30 δευτερολέπτων ανά μήνα.
•• Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος για διάστημα που
δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, το ρολόι θα συνεχίσει
να λειτουργεί με την ενσωματωμένη εφεδρική
παροχή ρεύματος.

55

Ρολόι 12/24

Η ώρα μπορεί να εμφανιστεί είτε σε 12ωρη είτε
σε 24ωρη μορφή.

56

Επιλέξτε τη γλώσσα ανάλογα με το πακέτο
γλωσσών που έχει εγκατασταθεί.

57

Γλώσσα

Στοιχεία μενού του δευτερεύοντος
τηλεχειριστηρίου
Αν 2 τηλεχειριστήρια ελέγχουν μία εσωτερική μονάδα, τα
παρακάτω στοιχεία μενού δεν ρυθμίζονται στο δευτερεύον
τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε τα στο κύριο τηλεχειριστήριο.
•• Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
•• Εξοικονόμηση Ενέργειας
•• Χρονοπρόγραμμα
•• Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
•• Ρυθμισμένη θερμοκρασία εξοικονόμησης
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Εσωτερική μονάδα

Εξωτερική
μονάδα

Έλεγχος από 2
τηλεχειριστήρια

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Χειρισμός του μενού
Βασικό μενού
Χειρισμός

του Βασικού μενού
Μέθοδος λειτουργίας

1

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

28°C
Βασική οθόνη

2

1/2

Βασικό μενού
Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα
Αποδοχ

Ρύθμιση

Βασικό μενού

3

•• Θα εμφανιστεί το Βασικό μενού.

 α εμφανιστούν οδηγίες για το χειρισμό των
Θ
κουμπιών.

•• Επιλογή στοιχείων από το Βασικό μενού.
1. Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω),
για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
2. Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να
εμφανίσετε την επιλεγμένη οθόνη ρυθμίσεων.

4

•• Για να επιστρέψετε στη βασική οθόνη από το
Βασικό μενού, πιέστε το κουμπί Ακύρωσης.

Προσοχή
•• Αν εμφανίζεται το Βασικό μενού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 5 λεπτά, η οθόνη θα
επιστρέψει αυτόματα στη βασική οθόνη.
•• Απενεργοποιήστε τα κουμπιά Μενού/Enter και Ακύρωσης ξανά, αφού πραγματοποιηθούν
όλες οι αλλαγές.
•• Για να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά Μενού/Enter και Ακύρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα
"Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των κουμπιών Μενού/Enter και Ακύρωσης" στη σελίδα 12.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Χειρισμός του μενού

Κατεύθυνση Αέρα
Αλλαγή

της κατεύθυνσης αέρα
Μέθοδος λειτουργίας

1

Βασικό μενού

Αποδοχ

2

1/2

Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα
Ρύθμιση

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση

Κατεύθυνση Αέρα
Συνολ Κνση
Αιώρηση

Αποδοχ

Σημείωση
• Οι κατευθύνσεις του αέρα εμφανίζονται στην οθόνη όπως
φαίνεται παρακάτω:

Ρύθμιση

Ρύθμιση κατεύθυνσης
αέρα (πάνω/κάτω)

0
1

2

Συνολ Κνση
Αιώρηση

Ρύθμιση

Ρύθμιση κατεύθυνσης
αέρα (αριστερά/δεξιά)

0: Θέση 0
1: Θέση 1
2: Θέση 2
1
3
2
3: Θέση 3
Κατεύθυνση αριστερά/ 4: Θέση 4
δεξιά
0

3 4

Κατεύθυνση επάνω/
κάτω

Κατεύθυνση Αέρα

Αποδοχ

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για να
επιλέξετε την Κατεύθυνση Αέρα και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.
•• Επιλέξτε την επιθυμητή κατεύθυνση αέρα μεταξύ των
ρυθμίσεων ΚαμίαΑνΡύθ , Θέση 0 , Θέση 1 ,
Θέση 2 , Θέση 3 , Θέση 4 , Αιώρηση ή Αυτόματη
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω).

Κατεύθυνση Αέρα
Συνολ Κνση
Θέση 0

Αποδοχ

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού (Ανατρέξτε στην ενότητα
"Χειρισμός του Βασικού μενού" στη σελίδα 27).

4

•• Η επιλογή Αιώρηση κάνει τα πτερύγια κατεύθυνσης αέρα να
αιωρούνται προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Αν επιλεγεί
η Αιώρηση , θα εμφανίζονται όλες οι κατευθύνσεις αέρα ταυτόχρονα.
•• Αν επιλέξετε μία από τις θέσεις 0 έως 4, τα πτερύγια
κατεύθυνσης αέρα θα παραμείνουν σε σταθερή θέση.

Κίνηση των πτερυγίων κατεύθυνσης αέρα

Στις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας, η κατεύθυνση αέρα ρυθμίζεται αυτόματα. Επομένως,
η πραγματική λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν που απεικονίζεται στο τηλεχειριστήριο.

Συνθήκη
λειτουργίας

•• Η θερμοκρασία χώρου είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη
θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο (στη λειτουργία θέρμανσης).
•• Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απόψυξης (στη λειτουργία θέρμανσης).
(Η ροή αέρα κατευθύνεται οριζόντια ώστε τα άτομα στο χώρο να μην
έρχονται σε απευθείας επαφή με τον κρύο αέρα.)
•• Υπό συνεχή λειτουργία με τη ροή αέρα να κατευθύνεται οριζόντια.

Σημείωση
Η λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνει την αυτόματη λειτουργία.
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Χειρισμός του μενού

Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
(Μόνο αν διατίθεται η λειτουργία ανεξάρτητης ροής αέρα)

Ανεξάρτητη

Ρύθμιση
Μέθοδος λειτουργίας

1

Αποδοχ

2

Ανεξάρτητη Ρύθμιση
Λίστα Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Επαν. Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Επιλογή Περιοχής Ροή Αέρα

•• Επιλέξτε Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.

•• Επιλέξτε Ανεξάρτητη Ρύθμιση και πιέστε το
κουμπί Μενού/Enter.

Ρύθμιση

Ανεξάρτητη Ρύθμιση
Επιλ Εξόδ

ΑνΡυθΚνσης

Unit A

ΚαμίαΑνΡύθ

ΕπιλΚνσης
Αποδοχ

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού (Ανατρέξτε στην ενότητα
"Χειρισμός του Βασικού μενού" στη σελίδα 27).

Ρύθμιση

Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα

Αποδοχ

3

1/2

Βασικό μενού
Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα

Ρύθμιση
Ρύθμιση

•• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω),
για να επιλέξετε τη μονάδα και την έξοδο.
•• Στην περίπτωση του SkyAir, μπορείτε να επιλέξετε
4 μονάδες το μέγιστο (μονάδα A, B, C, D).
Στην περίπτωση του VRV, μπορείτε να επιλέξετε
16 μονάδες το μέγιστο για κάθε ομάδα (μονάδα 0
έως 15).
Σημείωση
Σε περίπτωση εξόδων δαπέδου (τύπου κασέτας), μπορείτε να
ρυθμίσετε καθένα από τα τέσσερα πτερύγια χωριστά (δίπλα σε
κάθε έξοδο αέρα εμφανίζονται οι εξής ενδείξεις: □, □□, □□□, □□□□).

Εγχειριδιο λειτουργιας

29

BRC2E52C7 / BRC3E52C7
4P368042-1 - 2014.02

Χειρισμός του μενού

4

Ανεξάρτητη Ρύθμιση
επίπεδο

Συνολ Κνση

Unit A

ΚαμίαΑνΡύθ

(Δεξιά), για να επιλέξετε την

•• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω),
για να αλλάξετε την κατεύθυνση αέρα στις εξής
ρυθμίσεις:
ΚαμίαΑνΡύθ , Θέση 0 , Θέση 1 , Θέση 2 ,
Θέση 3 , Θέση 4 , Αιώρηση ή μπλοκ .
ΚαμίαΑνΡύθ : Χωρίς ξεχωριστή ρύθμιση.
μπλοκ : Η ανεξάρτητη ροή αέρα έχει
αποκλειστεί.

ΕπιλΚνσης
Αποδοχ

•• Πιέστε το κουμπί
κατεύθυνση αέρα.

Ρύθμιση

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Λίστα

Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Μέθοδος λειτουργίας

1

Ανεξάρτητη Ρύθμιση
Λίστα Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Επαν. Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Επιλογή Περιοχής Ροή Αέρα

Αποδοχ

2

•• Εμφανίστε το μενού "Ανεξάρτητη Κατεύθυνση
Αέρα" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανεξάρτητη
Ρύθμιση" στη σελίδα 29).

Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Λίστα Αυτόνομων Ρυθμίσεων και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.

Ρύθμιση

Λίστα Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Unit A
ΕπιλΚνσης

Αποδοχ

Κνση Αέρα
Θέση
Θέση
Θέση
Θέση

Ανεξ.

0
0
0
0

OFF
OFF
OFF
OFF

•• Ένας πίνακας εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
μεταβείτε στην επόμενη μονάδα.
•• Πιέστε το κουμπί Ακύρωσης για να επιστρέψετε
στο προηγούμενο μενού.

Επαναφορά

Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Μέθοδος λειτουργίας

1

Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Ρύθμιση
Λίστα Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Επαν. Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Επιλογή Περιοχής Ροή Αέρα

Αποδοχ

Ρύθμιση
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•• Εμφανίστε το μενού "Ανεξάρτητη Κατεύθυνση
Αέρα" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανεξάρτητη
Ρύθμιση" στη σελίδα 29).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Επαν. Αυτόνομων Ρυθμίσεων και
πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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2

Επαν. Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Ρύθμιση παροχής αέρα;

Ναι
Αποδοχ

Όχι

Ρύθμιση

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
την επαναφορά και να επιστρέψετε στη βασική
οθόνη.

Επιλογή

Περιοχής Ροή Αέρα
(μόνο για εσωτερική μονάδα επιδαπέδιας εγκατάστασης)
• Μπορείτε να επιλέξετε την Επιλογή Περιοχής Ροή Αέρα από το τηλεχειριστήριο ανάλογα με τη
θέση εγκατάστασης του κλιματιστικού.
Η Επιλογή Περιοχής Ροή Αέρα διαθέτει τα ακόλουθα 3 μοτίβα ρυθμίσεων:
Κανον. Ροή
Αιώρηση πλήρους
εύρους

Ροή Αριστ
Αιώρηση στην αριστερή
πλευρά

Ροή Δεξιά
Αιώρηση στη δεξιά
πλευρά

• Αυτά τα μοτίβα αντιστοιχούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Κανον. Ροή
Αιώρηση πλήρους
εύρους
0

4
1

2

3

Ροή Αριστ
Αιώρηση στην αριστερή
πλευρά
0
1

2

Ροή Δεξιά
Αιώρηση στη δεξιά
πλευρά
4
3

3 4

0 1

2

Μέθοδος λειτουργίας

1

Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Ρύθμιση
Λίστα Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Επαν. Αυτόνομων Ρυθμίσεων
Επιλογή Περιοχής Ροή Αέρα

Αποδοχ

Ρύθμιση

Εγχειριδιο λειτουργιας
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•• Εμφανίστε το μενού "Ανεξάρτητη Κατεύθυνση
Αέρα" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανεξάρτητη
Ρύθμιση" στη σελίδα 29).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για να
επιλέξετε Επιλογή Περιοχής Ροή Αέρα και
πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

BRC2E52C7 / BRC3E52C7
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Χειρισμός του μενού

2

Επιλογή Περιοχής Ροή Αέρα
Επιλ Μ/δας
Εύρος Ροής
Unit No.
Κανον. Ροή

0
Αποδοχ

3

Ρύθμιση

Επιλογή Περιοχής Ροή Αέρα
Επιλ Μ/δας
Unit No.

Εύρος Ροής
Κανον. Ροή

0
Αποδοχ

Ρύθμιση

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για να
επιλέξετε τον αριθμό της μονάδας.
Σημείωση
• Για την ταυτόχρονη λειτουργία των συστημάτων, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε ξεχωριστή εγκατάσταση για κάθε εσωτερική
μονάδα συνδέοντας το τηλεχειριστήριο σε κάθε μονάδα κατά την
εγκατάσταση.
• Για τα τηλεχειριστήρια που έχουν συνδεθεί σε ομάδα, είναι δυνατή
η ρύθμιση 16 μονάδων το μέγιστο (αριθμό μονάδας 0-15).

•• Πιέστε το κουμπί
(Δεξιά), για να επιλέξετε
τη ρύθμιση "Εύρος ροής".
•• Επιλέξτε το επιθυμητό εύρος ροής μεταξύ των
ρυθμίσεων Κανον. Ροή , Ροή Δεξιά ή Ροή Αριστ
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω).
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Γρήγορη Εκκίνηση (μόνο για το SkyAir)
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

γρήγορη εκκίνηση
Μέθοδος λειτουργίας

1

Βασικό μενού
1/2
Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα
Αποδοχ

Ρύθμιση

28°C

BRC2E52C7 / BRC3E52C7
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•• Κατά τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή κατά την
αυτόματη λειτουργία, εμφανίστε το Βασικό μενού
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Χειρισμός του Βασικού
μενού" στη σελίδα 27).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για να
επιλέξετε Γρήγορη Εκκίνηση και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter για να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.
•• Τώρα η Γρήγορη εκκίνηση είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
•• Όταν η Γρήγορη Εκκίνηση είναι ενεργή, δεν μπορείτε
να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Τα εικονίδια
της ταχύτητας ανεμιστήρα δεν θα εμφανίζονται.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Χειρισμός του μενού

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

γρήγορη εκκίνηση

2

Βασικό μενού
1/2
Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα
Αποδοχ

Ρύθμιση

28°C

•• Όταν η Γρήγορη εκκίνηση είναι ενεργή, εμφανίστε
το Βασικό μενού (Ανατρέξτε στην ενότητα
"Χειρισμός του Βασικού μενού" στη σελίδα 27).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για να
επιλέξετε Γρήγορη Εκκίνηση και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter για να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.
•• Τώρα η Γρήγορη εκκίνηση είναι
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
•• Μπορείτε να αλλάξετε ξανά την ταχύτητα
ανεμιστήρα και τα εικονίδια της ταχύτητας
ανεμιστήρα εμφανίζονται ξανά.

Γρήγορη Εκκίνηση
Γρήγορη Εκκίνηση

Η ταχύτητα της ροής αέρα της εσωτερικής μονάδας ρυθμίζεται
αυτόματα, αυξάνοντας την ισχύ της εξωτερικής μονάδας και
επιτυγχάνοντας γρήγορα μια άνετη θερμοκρασία στο χώρο.
•• Τα εικονίδια της ταχύτητας ανεμιστήρα εξαφανίζονται και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της
ταχύτητας ανεμιστήρα.
•• Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να οριστεί κατά τη λειτουργία Μόνο ανεμιστήρα και τη λειτουργία
αφύγρανσης.
•• Η Γρήγορη εκκίνηση θα λειτουργήσει για έως και 30 λεπτά προτού η μονάδα επιστρέψει
αυτόματα στην κανονική λειτουργία.
•• Μπορείτε να επαναφέρετε το κλιματιστικό στην κανονική λειτουργία χρησιμοποιώντας το κουμπί
επιλογής τρόπου λειτουργίας.
•• Στη λειτουργία θέρμανσης ενδέχεται να αυξηθεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα και να μειωθεί
η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε τη λειτουργία ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αερισμός

(μόνο για το σύστημα HRV)

Ποσοστό

Αερισμού
Μέθοδος λειτουργίας

1

1/2

Βασικό μενού
Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα
Αποδοχ

Ρύθμιση

Εγχειριδιο λειτουργιας
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•• Εμφανίστε το Βασικό μενού. (Ανατρέξτε στην ενότητα
"Χειρισμός του Βασικού μενού" στη σελίδα 27).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Αερισμός και πιέστε το κουμπί Μενού/
Enter (Στα μοντέλα χωρίς λειτουργία αερισμού,
η λειτουργία Αερισμός δεν θα εμφανίζεται στο
Βασικό μενού).
BRC2E52C7 / BRC3E52C7
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Χειρισμός του μενού

2

Αερισμός

Αποδοχ

3

2/2

Ποσοστό Αερισμού
Λειτουργίες Αερισμού

Ρύθμιση

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για να
αλλάξετε τη ρύθμιση σε Χαμηλή ή Υψηλή .

Αερισμός
Ποσοστό Αερισμού

Υψηλή
Αποδοχ

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ποσοστό Αερισμού και πιέστε το
κουμπί Μενού/Enter.

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση

Χαμηλή

Υψηλή

* Εμφανίζονται μόνο οι λειτουργίες που μπορούν
να ρυθμιστούν.

Λειτουργίες

Αερισμού
Μέθοδος λειτουργίας

1

Αερισμός

Αποδοχ

2

2/2

Ποσοστό Αερισμού
Λειτουργίες Αερισμού

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Λειτουργίες Αερισμού και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.

Ρύθμιση

Αερισμός

2/2

Λειτουργίες Αερισμού

Αερ. Χωρίς Ανάκτηση
Αποδοχ

•• Εμφανίστε το μενού "Αερισμός".
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Ποσοστό Αερισμού" στη
σελίδα 33).

Ρύθμιση

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω),
για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ως εξής.
Αερ. Με Ανάκτηση

Αυτόματη

Αερ. Χωρίς Ανάκτηση
* Εμφανίζονται μόνο οι λειτουργίες που μπορούν
να ρυθμιστούν.

3

•• Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία εξαερισμού.

28°C
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•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.
•• Θα εμφανιστεί η αντίστοιχη λειτουργία.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Χειρισμός του μενού

Λειτουργίες Αερισμού
Λειτουργία
Αυτόματου
αερισμού "

"

Η λειτουργία αλλάζει αυτόματα μεταξύ των λειτουργιών Αερισμού
με ανάκτηση και Αερισμού χωρίς ανάκτηση με χρήση
πληροφοριών από το κλιματιστικό (ψύξη, θέρμανση, ανεμιστήρας
και ρυθμισμένη θερμοκρασία) και τη μονάδα αερισμού με
ανάκτηση θερμότητας (εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία).

Λειτουργία Αερισμού
με ανάκτηση " "

Ο εξωτερικός αέρας διοχετεύεται στο χώρο αφού περάσει από
έναν εναλλάκτη θερμότητας.

Λειτουργία Αερισμού
Χωρίς Ανάκτηση " "

Ο εξωτερικός αέρας διοχετεύεται στο χώρο χωρίς να περάσει
μέσα από εναλλάκτη θερμότητας.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Εξοικονόμηση Ενέργειας
Επιλ

Εξοικ/σης Ενέργ
Ορισμένες λειτουργίες δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένες αν έχει

Μέθοδος λειτουργίας συνδεθεί κεντρικό τηλεχειριστήριο.

1

Αποδοχ

2

4

1/2

Εύρος Θερμοκρασιών:
Ρύθμ. Οικον. Λργίας:
Αισθητήριο (Χαμ):
Αισθητήριο (Παύση):
Αυτ Επ/ρά Θερμ:
Χρονοδ/πτης Οικ/μίας:

Παύση
Εκκίνηση
Παύση
Παύση
Εκκίνηση
Εκκίνηση

Ρύθμιση

Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για να
επιλέξετε Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ και πιέστε το
κουμπί Μενού/Enter.

Ρύθμιση

Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ

Αποδοχ

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Χειρισμός του Βασικού
μενού" στη σελίδα 27).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για να
επιλέξετε Εξοικονόμηση Ενέργειας και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.

Ρύθμιση

Εξοικονόμηση Ενέργειας
Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ
Εύρος Θερμοκρασιών
Ρύθμ. Οικον. Λργίας
Αισθητήριο (Χαμ)
Αισθητήριο (Παύση)
Αυτ Επ/ρά Θερμ
Αποδοχ

3

1/2

Βασικό μενού
Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα

Όχι

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για
να αλλάξετε τη ρύθμιση σε Εκκίνηση ή Παύση .
•• Μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά).
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter, αφού
πραγματοποιηθούν όλες οι αλλαγές.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση

BRC2E52C7 / BRC3E52C7
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Ρύθμιση

Εύρος Θερμοκρασιών
Μέθοδος λειτουργίας Αυτή η λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει συνδεθεί κεντρικό τηλεχειριστήριο.

1

Εξοικονόμηση Ενέργειας
Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ
Εύρος Θερμοκρασιών
Ρύθμ. Οικον. Λργίας
Αισθητήριο (Χαμ)
Αισθητήριο (Παύση)
Αυτ Επ/ρά Θερμ
Αποδοχ

2

Ρύθμιση

Εύρος Θερμοκρασιών
Ψύξη
Θέρμανση

Αποδοχ

16°C – 32°C
16°C – 32°C
Ρύθμιση

1/2

•• Εμφανίστε τη λειτουργία "Εξοικονόμηση
Ενέργειας" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλ Εξοικ/
σης Ενέργ" στη σελίδα 36).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Εύρος Θερμοκρασιών και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
αλλάξετε το εύρος της ρυθμισμένης θερμοκρασίας
ψύξης ή θέρμανσης.
•• Μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά).
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter, αφού
πραγματοποιηθούν όλες οι αλλαγές.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

Σημείωση
• Το προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασιών είναι [16°C→32°C]. Αυτό το εύρος θερμοκρασιών είναι
το γενικό εύρος θερμοκρασιών και είναι, επομένως, ενεργό ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση
ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας Εύρους θερμοκρασιών.
• Το προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασιών για τη λειτουργία εξοικονόμησης είναι [33°C→37°C] για
την ψύξη και [10°C→15°C] για τη θέρμανση. Αυτό το εύρος θερμοκρασιών δεν μπορεί να αλλάξει.

3

Εύρος Θερμοκρασιών
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Όχι

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .
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Ρύθμ.

Οικον. Λργίας
Μέθοδος λειτουργίας Αυτή η λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει συνδεθεί κεντρικό τηλεχειριστήριο.

1

Εξοικονόμηση Ενέργειας
Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ
Εύρος Θερμοκρασιών
Ρύθμ. Οικον. Λργίας
Αισθητήριο (Χαμ)
Αισθητήριο (Παύση)
Αυτ Επ/ρά Θερμ
Αποδοχ

2

Ρύθμιση

Ρύθμ. Οικον. Λργίας
Διαφορ. Ανάκτησης
Ψύξη
-2°C

Αποδοχ

Θέρμανση
+2°C

Ρύθμιση

1/2

•• Εμφανίστε τη λειτουργία "Εξοικονόμηση
Ενέργειας" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλ Εξοικ/
σης Ενέργ" στη σελίδα 36).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ρύθμ. Οικον. Λργίας και πιέστε το
κουμπί Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για
να αλλάξετε τη διαφορά για τη λειτουργία
εξοικονόμησης.
•• Μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά).
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter, αφού
πραγματοποιηθούν όλες οι αλλαγές.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

3

Ρύθμ. Οικον. Λργίας
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

Όχι

Ρύθμιση

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να
επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε
στη βασική οθόνη.

Σημείωση
• Το προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασιών είναι [16°C→32°C]. Αυτό το εύρος θερμοκρασιών είναι
το γενικό εύρος θερμοκρασιών και είναι, επομένως, ενεργό ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση
ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας Εύρους θερμοκρασιών.
• Το προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασιών για τη λειτουργία εξοικονόμησης είναι [33°C→37°C] για
την ψύξη και [10°C→15°C] για τη θέρμανση. Αυτό το εύρος θερμοκρασιών δεν μπορεί να αλλάξει.
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Αισθητήριο

(Χαμ)
Μέθοδος λειτουργίας

1

Εξοικονόμηση Ενέργειας

1/2

Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ
Εύρος Θερμοκρασιών
Ρύθμ. Οικον. Λργίας
Αισθητήριο (Χαμ)
Αισθητήριο (Παύση)
Αυτ Επ/ρά Θερμ
Αποδοχ

2

Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι ενεργός ο ομαδικός χειρισμός.
Σε περίπτωση συστήματος ταυτόχρονης λειτουργίας, το σύστημα ελέγχεται από το
αισθητήριο που βρίσκεται στην κύρια εσωτερική μονάδα.

Ρύθμιση

Αισθητήριο (Χαμ)
Ρύθ.Επιθ.Θερμ.(Ψύξη): 1.0°C
ΏραΕπιθΘερμ(Ψύξη): 15 ΑπσηΛ
Εύρος Θερμ.(Ψύξη): 35°C
Ρύθ.Επιθ.Θερμ.(Θνση): 1.0°C
ΏραΕπιθΘερμ(Θνση): 15 ΑπσηΛ
Εύρος Θερμ.(Θνση): 15°C
Αποδοχ

Ρύθμιση

•• Εμφανίστε τη λειτουργία "Εξοικονόμηση
Ενέργειας" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλ Εξοικ/
σης Ενέργ" στη σελίδα 36).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Αισθητήριο (Χαμ) και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
ρυθμίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
όταν το αισθητήριο ανιχνεύει απουσία ανθρώπων.
•• Μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά).
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter, αφού
πραγματοποιηθούν όλες οι αλλαγές.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.
•• Παράδειγμα (εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις στα αριστερά):
Αν το αισθητήριο ανιχνεύσει ότι δεν υπάρχει κανένα
άτομο στο χώρο κατά τη λειτουργία ψύξης, το σημείο
ρύθμισης της θερμοκρασίας ψύξης θα αυξάνεται
αυτόματα κατά 1°C κάθε 15 λεπτά, μέχρι να φτάσει
στους 35°C. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία ψύξης στη
βασική οθόνη δεν θα αλλάξει.

3

Αισθητήριο (Χαμ)
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Όχι

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .
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Αισθητήριο

(Παύση)
Μέθοδος λειτουργίας

1

Εξοικονόμηση Ενέργειας

1/2

Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ
Εύρος Θερμοκρασιών
Ρύθμ. Οικον. Λργίας
Αισθητήριο (Χαμ)
Αισθητήριο (Παύση)
Αυτ Επ/ρά Θερμ
Αποδοχ

2

Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι ενεργός ο ομαδικός χειρισμός.
Σε περίπτωση συστήματος ταυτόχρονης λειτουργίας, το σύστημα ελέγχεται από το
αισθητήριο που βρίσκεται στην κύρια εσωτερική μονάδα.

Ρύθμιση

Αισθητήριο (Παύση)
ΡυθμΠαύσηςΑπουσίας: Παύση
ΡυθμΏραςΑπουσίας: 1 ώρες

Αποδοχ

Ρύθμιση

•• Εμφανίστε τη λειτουργία "Εξοικονόμηση
Ενέργειας" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλ Εξοικ/
σης Ενέργ" στη σελίδα 36).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Αισθητήριο (Παύση) και πιέστε το
κουμπί Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
ρυθμίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
όταν το αισθητήριο ανιχνεύει απουσία ανθρώπων.
•• Μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά).
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter, αφού
πραγματοποιηθούν όλες οι αλλαγές.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

3

Αισθητήριο (Παύση)
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

Όχι

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση
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Αυτ

Επ/ρά Θερμ
Μέθοδος λειτουργίας Αυτή η λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει συνδεθεί κεντρικό τηλεχειριστήριο.

1

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αποδοχ

2

1/2

Επιλ Εξοικ/σης Ενέργ
Εύρος Θερμοκρασιών
Ρύθμ. Οικον. Λργίας
Αισθητήριο (Χαμ)
Αισθητήριο (Παύση)
Αυτ Επ/ρά Θερμ

Θέρμανση

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Αυτ Επ/ρά Θερμ και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.

Ρύθμιση

Αυτ Επ/ρά Θερμ
Ψύξη

2/2

ΡυθμΕπιθΘερμ: 28°C
ΕνΘερμΑυτΕπ: 30 ΑπσηΛ
ΡυθμΕπιθΘερμ: 20°C
ΕνΘερμΑυτΕπ: 30 ΑπσηΛ

Αποδοχ

Ρύθμιση

•• Εμφανίστε τη λειτουργία "Εξοικονόμηση
Ενέργειας" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλ Εξοικ/
σης Ενέργ" στη σελίδα 36).

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
ρυθμίσετε την προκαθορισμένη θερμοκρασία
και το χρόνο μετά τον οποίο θα γίνει αυτόματη
επαναφορά του σημείου ρύθμισης.
•• Μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά).
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter, αφού
πραγματοποιηθούν όλες οι αλλαγές.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

3

Αυτ Επ/ρά Θερμ
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Όχι

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .
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Χρονοδ/πτης

Οικ/μίας
Μέθοδος λειτουργίας

1

Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοδ/πτης Οικ/μίας
Κατανάλωση Ενέργειας

Αποδοχ

2

Χρονοδ/πτης Οικ/μίας
Κάθε φορά που πατάτε το
κουμπί λειτουργίας, σταματάει
αυτόματα μετά από

60

λεπτά.
Αποδοχ

3

Ρύθμιση

Ρύθμιση

Χρονοδ/πτης Οικ/μίας
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

Όχι

2/2

•• Εμφανίστε τη λειτουργία "Εξοικονόμηση
Ενέργειας" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλ Εξοικ/
σης Ενέργ" στη σελίδα 36).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Χρονοδ/πτης Οικ/μίας και πιέστε το
κουμπί Μενού/Enter.

•• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για
να ρυθμίσετε το χρόνο μετά τον οποίο η μονάδα
θα απενεργοποιείται ξανά.
Η επιλογή μπορεί να γίνει σε βήματα των
10 λεπτών από 30 έως 180 λεπτά.
Κρατώντας πατημένο το κουμπί, ο αριθμός αλλάζει
συνεχόμενα.
Όταν πιέσετε το κουμπί Μενού/Enter, θα
εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης ρυθμίσεων.

•• Πιέστε τα κουμπιά
να επιλέξετε Ναι .

(Αριστερά/Δεξιά) για

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση
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Κατανάλωση

Ενέργειας
Μέθοδος λειτουργίας

1

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αποδοχ

2

2/2

Χρονοδ/πτης Οικ/μίας
Κατανάλωση Ενέργειας

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Κατανάλωση Ενέργειας και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.

Ρύθμιση

Κατανάλωση Ενέργειας
1
kWh

0

Σήμερα

6

Αποδοχ

Σύνολο
10.5 kWh

12

18

24

Κατανάλωση Ενέργειας
10
kWh

•• Εμφανίστε τη λειτουργία "Εξοικονόμηση
Ενέργειας" (Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλ Εξοικ/
σης Ενέργ" στη σελίδα 36).

Τρέχ. Εβδομάδα

Σύνολο
60.2 kWh

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ

•• Πραγματοποιήστε εναλλαγή της οθόνης
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά):
Σήμερα > Χθες > Τρέχ. Εβδομάδα (1 εβδομάδα) >
Προγούμ. Εβδομάδα (1 εβδομάδα) > Φέτος (1 έτος)
> Πέρυσι.
•• Αλλάξτε το εύρος που εμφανίζεται επάνω δεξιά
στην οθόνη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω).
•• Πιέστε το κουμπί Ακύρωσης για να επιστρέψετε
στην προηγούμενη οθόνη.

Αποδοχ

Κατανάλωση Ενέργειας
Φέτος

1
kWh

0

3

Αποδοχ

Σύνολο
150 kWh

6
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Χρονοπρόγραμμα
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Το χρονοπρόγραμμα δεν εμφανίζεται και είναι απενεργοποιημένο, όταν είναι
συνδεδεμένο κεντρικό τηλεχειριστήριο ή ο Προσαρμογέας ψηφιακής εισόδου BRP7A51.

Μέθοδος λειτουργίας

1

Βασικό μενού
1/2
Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα
Αποδοχ

2

Ρύθμιση

Χρονοπρόγραμμα
Δε ρυθμίστηκε η ώρα.
Θέλετε να κάνετε τη ρύθμιση;

Ναι
Αποδοχ

Όχι

Ρύθμιση

3
4

•• Ρυθμίστε το τρέχον έτος, το μήνα, την ημέρα και
την ώρα. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρολόι &
Ημερολόγιο" στη σελίδα 55).

Ρύθμιση

2/2

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ρύθμιση Αριθ. Προγράμματος
Διακοπές
Ρυθμίσεις Συνθηκών

Αποδοχ

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

Ρύθμιση

Χρονοπρόγραμμα
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Απεν/ση
Αποδοχ

Σημείωση
• Πριν ρυθμίσετε το πρόγραμμα, πρέπει να
ρυθμίσετε το ρολόι.
• Αν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, θα εμφανιστεί
μια οθόνη όπως αυτή στα αριστερά.

•• Θα εμφανιστεί η οθόνη "Ημερομηνία & Ώρα".

0:00

Χρονοπρόγραμμα

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Χρονοπρόγραμμα και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά) για να
επιλέξετε Ναι και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

Ημερομηνία & Ώρα
Έτος 2014
Μήνας 1
Ημέρα 1
Τετάρτη

Αποδοχ

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Χειρισμός του Βασικού
μενού" στη σελίδα 27).

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ενεργ/ση ή Απεν/ση .
•• Όταν πιέσετε το κουμπί Μενού/Enter,
θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

Ρύθμιση

Σημείωση
Το Χρονοπρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο.
Για να τροποποιήσετε τον επιλεγμένο αριθμό
χρονοπρογράμματος, ανατρέξτε στην ενότητα
"Ρύθμιση Αριθ. Προγράμματος" στη σελίδα 45.
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5

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .

Χρονοπρόγραμμα
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να
επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε
στη βασική οθόνη.

Όχι

Ρύθμιση

Ρύθμιση

Αριθ. Προγράμματος
Μέθοδος λειτουργίας

1

Χρονοπρόγραμμα

Ρύθμιση

Χρονοπρόγραμμα
Ρύθμιση Αριθ. Προγράμματος

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Αποδοχ

3

Ρύθμιση

Χρονοπρόγραμμα
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

Όχι

Ρύθμιση

Εγχειριδιο λειτουργιας

45

2/2

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ρύθμιση Αριθ. Προγράμματος
Διακοπές
Ρυθμίσεις Συνθηκών

Αποδοχ

2

Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και τρία διαφορετικά χρονοπρογράμματα.
•• Εμφανίστε το μενού "Χρονοπρόγραμμα".
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση" στη σελίδα 44).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ρύθμιση Αριθ. Προγράμματος και
πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Χρονοπρογρ/τιστής 1 ,
Χρονοπρογρ/τιστής 2 ή Χρονοπρογρ/τιστής 3 .
•• Όταν πιέσετε το κουμπί Μενού/Enter,
θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να
επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε
στη βασική οθόνη.
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Διακοπές

Ο χρονοδιακόπτης χρονοπρογράμματος θα απενεργοποιηθεί για τις

Μέθοδος λειτουργίας ημέρες που έχουν οριστεί ως ημέρες διακοπών.

1

Χρονοπρόγραμμα
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ρύθμιση Αριθ. Προγράμματος
Διακοπές
Ρυθμίσεις Συνθηκών

Αποδοχ

2

Ρύθμιση

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να επιλέξετε
Διακοπές και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά),
για να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα.

Χρονοπρόγραμμα
Διακοπές
Πολλαπλή Επιλογή
Κυρ Δευ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Αποδοχ

•• Εμφανίστε το μενού "Χρονοπρόγραμμα".
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση" στη σελίδα 44).

Ρύθμιση

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
εμφανίσετε την ένδειξη " ", ώστε να ορίσετε
αυτήν την ημέρα ως ημέρα διακοπών.

Σημείωση
• Μπορείτε να επιλέξετε πολλές ημέρες ως ημέρες διακοπών.
• Για να ενεργοποιήσετε ξανά το χρονοδιακόπτη χρονοπρογράμματος για την ημέρα που έχει
επιλεγεί ως ημέρα διακοπών, πρέπει να ακυρώσετε τη ρύθμιση διακοπών.

3

Χρονοπρόγραμμα
Διακοπές
Πολλαπλή Επιλογή
Κυρ Δευ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Αποδοχ

4

Ρύθμιση

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .

Χρονοπρόγραμμα
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

Ώρα

Ρύθμιση

Ενργ Ψύξη

Θνση

Αργ

Αποδοχ

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Όχι

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Κυρ

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter, αφού
πραγματοποιηθούν όλες οι αλλαγές.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης
των ρυθμίσεων.

Σημείωση
Η ένδειξη "Αργ" θα εμφανίζεται στην οθόνη
ρυθμίσεων συνθηκών χρονοπρογράμματος για τις
ημέρες που έχουν οριστεί ως ημέρες διακοπών.

Ρύθμιση
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Χειρισμός του μενού

Ρυθμίσεις

συνθηκών χρονοπρογράμματος
Μέθοδος λειτουργίας Το χρονοπρόγραμμα ενεργοποιείται αυτόματα μετά από την αποθήκευσή του.

1

Χρονοπρόγραμμα

2/2

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ρύθμιση Αριθ. Προγράμματος
Διακοπές
Ρυθμίσεις Συνθηκών

Αποδοχ

Ρύθμιση

•• Εμφανίστε το μενού "Χρονοπρόγραμμα".
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση" στη σελίδα 44).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ρυθμίσεις Συνθηκών και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.

Σημείωση
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις χρονοπρογράμματος του επιλεγμένου χρονοπρογράμματος.
Για να τροποποιήσετε το επιλεγμένο χρονοπρόγραμμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση Αριθ.
Προγράμματος" στη σελίδα 45.

2

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Δευ

Ώρα

Αποδοχ

3

Ενργ Ψύξη

Θνση

Ρύθμιση

•• Ορίστε την ώρα της επιλεγμένης ημέρας.

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Δευ

Ώρα
Ενργ Ψύξη
– 6 :00

Αποδοχ

Θνση

Ρύθμιση

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Δευ

Ώρα
Ενργ Ψύξη
– 6 : 00

Αποδοχ

Θνση

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά) για να
μετακινήσετε το επισημασμένο στοιχείο και πιέστε
τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να εισαγάγετε
την επιθυμητή ώρα έναρξης της λειτουργίας. Με
κάθε πάτημα των κουμπιών
(Πάνω/Κάτω)
οι αριθμοί μετακινούνται κατά 1 ώρα ή 1 λεπτό.

Ρύθμιση
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•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε την ημέρα που θέλετε να ορίσετε.
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4

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Δευ

Ώρα Ενργ
– 6 :00

Αποδοχ

Ψύξη

Θνση

Στήλη "Ενργ":

Ρύθμιση

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Δευ

Ώρα
– 6 :00

Αποδοχ

Ενργ Ψύξη
ON
32°C

Θνση
16°C

Ρύθμιση

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Δευ

Ώρα
Ενργ Ψύξη
– 6 :00 ON
24°C
– 8 :00 OFF

Αποδοχ

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά) για να
μετακινήσετε το επισημασμένο στοιχείο και πιέστε
τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να ορίσετε τις
ρυθμίσεις ΟΝ/OFF/--.

Θνση
21°C

Ρύθμιση

ON :	Μπορείτε να ορίσετε τα σημεία ρύθμισης
θερμοκρασίας.
OFF :	Μπορείτε να ορίσετε τα σημεία ρύθμισης
της θερμοκρασίας εξοικονόμησης.
– – :	Τα σημεία ρύθμισης θερμοκρασίας και
θερμοκρασίας εξοικονόμησης θα
απενεργοποιηθούν.
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά) για να
μετακινήσετε το επισημασμένο στοιχείο και πιέστε
τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να εισαγάγετε τα
σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης και θέρμανσης
για τις λειτουργίες ON και OFF (Εξοικονόμηση).
Στήλη "Ψύξη" και "Θνση":
"__":	Υποδεικνύει ότι το σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας και το σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας εξοικονόμησης για αυτήν τη
χρονική περίοδο δεν έχουν καθοριστεί. Θα
χρησιμοποιηθεί το τελευταίο ενεργό σημείο
ρύθμισης.
"– –":	Υποδεικνύει ότι η λειτουργία εξοικονόμησης
έχει απενεργοποιηθεί για αυτήν τη χρονική
περίοδο.

5

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Δευ

Ώρα
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Αποδοχ

Ενργ
ON
OFF
ON

Ψύξη
24°C
29°C
24°C

Θνση
21°C
10°C
21°C

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter, αφού
πραγματοποιηθούν όλες οι αλλαγές.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

Ρύθμιση

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Δευ

Ώρα
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00

Αποδοχ

Ενργ
ON
OFF
ON
OFF

Ψύξη
24°C
29°C
24°C
28°C

Θνση
21°C
10°C
21°C
17°C

Ρύθμιση

Χρονοπρογρ/τιστής 1
Τρ

Ώρα
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
Αποδοχ

Ενργ
ON
OFF
ON
OFF

Ψύξη
24°C
29°C
24°C
28°C

Σημείωση
Μπορούν να οριστούν 5 ενέργειες την ημέρα το
μέγιστο.

Θνση
21°C
10°C
21°C
17°C

Σημείωση
Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις της προηγούμενης
ημέρας, πιέστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας.
Παράδειγμα: Για να αντιγράψετε τα περιεχόμενα της
Δευτέρας στην Τρίτη, επιλέξτε την Τρίτη και πιέστε το
κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας.

Ρύθμιση
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Χειρισμός του μενού

6

•• Πιέστε τα κουμπιά
να επιλέξετε Ναι .

Χρονοπρόγραμμα
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

(Αριστερά/Δεξιά) για

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Όχι

Ρύθμιση

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
(Μόνο αν έχει εγκατασταθεί αυτοκαθαριζόμενο διακοσμητικό πάνελ)
• Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του αυτοκαθαριζόμενου
διακοσμητικού πάνελ.

Χρόνος

αυτόματου καθαρισμού φίλτρου
Μέθοδος λειτουργίας

1

Βασικό μενού

2/2

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Πληροφορίες Συντήρησης
Χρήσιμες Λειτ/ργίες
Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Ρολόι & Ημερολόγιο
Γλώσσα
Αποδοχ

Ρύθμιση

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού. (Ανατρέξτε στην
ενότητα "Χειρισμός του Βασικού μενού" στη
σελίδα 27).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου και πιέστε το
κουμπί Μενού/Enter.
Σημείωση
Αν η λειτουργία "Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου" έχει,
απενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα
"Αδύνατος ο αυτ.καθ/σμός".

2

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου

0:00 - 3:00
Αποδοχ

3

Ρύθμιση

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

Ρύθμιση

Εγχειριδιο λειτουργιας

49

Όχι

•• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω)
για να ορίσετε το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει
να εκτελεστεί η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
φίλτρου.
•• Όταν πιέσετε το κουμπί Μενού/Enter,
θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.
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Πληροφορίες Συντήρησης
Εμφάνιση

των Πληροφοριών Συντήρησης
Μέθοδος λειτουργίας

1

Βασικό μενού
Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Πληροφορίες Συντήρησης
Χρήσιμες Λειτ/ργίες
Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Ρολόι & Ημερολόγιο
Γλώσσα
Αποδοχ

2

Ρύθμιση

Πληροφορίες Συντήρησης
Στοιχεία Επικοινωνίας
0123–4567–8900
Μοντέλο Εσωτ.–––/000
Μοντέλο Εξωτ.–––/000
Αποδοχ

2/2

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού. (Ανατρέξτε στην
ενότητα "Χειρισμός του Βασικού μενού" στη
σελίδα 27).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Πληροφορίες Συντήρησης και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.
•• Ο αριθμός τηλεφώνου του αντιπροσώπου
εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
(Αν δεν έχετε καταχωρήσει ακόμη το προϊόν σας,
δεν θα εμφανιστεί.)
•• Οι πληροφορίες μοντέλου για την εσωτερική
και εξωτερική μονάδα του προϊόντος σας θα
εμφανιστούν στο κάτω μέρος της οθόνης.
(Για ορισμένα μοντέλα, μπορεί να εμφανιστεί
ο κωδικός προϊόντος.)
•• Πιέστε το κουμπί Ακύρωσης για να επιστρέψετε
στην προηγούμενη οθόνη.
Σημείωση
•• Το όνομα του μοντέλου δεν θα εμφανιστεί αν έχετε
αντικαταστήσει την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.
•• Μπορεί επίσης να εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος.
Αν η λυχνία λειτουργίας δεν αναβοσβήνει, η μονάδα
λειτουργεί σωστά.
•• Ο κωδικός σφάλματος θα εξαφανιστεί αν πατήσετε
το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα.
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Χρήσιμες Λειτ/ργίες
Αποτροπή

Ρευμάτων
Μέθοδος λειτουργίας

1

Βασικό μενού

Αποδοχ

2

Αποτροπή Ρευμάτων
Ρυθμίσεις Οθόνης
Ρύθμιση Αντίθεσης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Απεν/ση

Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Αποτροπή Ρευμάτων και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω)
για να επιλέξετε Ενεργ/ση ή Απεν/ση .
•• Όταν πιέσετε το κουμπί Μενού/Enter,
θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

Όχι

•• Πιέστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε Ναι .

(Αριστερά/Δεξιά)

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση
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•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Χρήσιμες Λειτ/ργίες και πιέστε το
κουμπί Μενού/Enter.

Ρύθμιση

Αποτροπή Ρευμάτων

Αποδοχ

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 27).

Ρύθμιση

Αποτροπή Ρευμάτων

Αποδοχ

4

Ρύθμιση

Χρήσιμες Λειτ/ργίες

Αποδοχ

3

2/2

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Πληροφορίες Συντήρησης
Χρήσιμες Λειτ/ργίες
Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Ρολόι & Ημερολόγιο
Γλώσσα
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Ρυθμίσεις

Οθόνης
Λειτουργία Οθόνης
Μέθοδος λειτουργίας

1

Αποτροπή Ρευμάτων
Ρυθμίσεις Οθόνης
Ρύθμιση Αντίθεσης

Αποδοχ

2

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ρυθμίσεις Οθόνης και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.

Ρύθμιση

Ρυθμίσεις Οθόνης
Λειτουργία Οθόνης
Προτειμώμενη Ένδειξη

Αποδοχ

3

•• Εμφανίστε το μενού "Χρήσιμες Λειτ/ργίες".
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποτροπή Ρευμάτων"
στη σελίδα 51).

Χρήσιμες Λειτ/ργίες

Βασικό
Κανένα

Ρύθμιση

Ρυθμίσεις Οθόνης
Λειτουργία Οθόνης

Βασικό
Αποδοχ

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Λειτουργία Οθόνης και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Βασικό ή Λεπτ/ρες .
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση

Σημείωση
Για να επιλέξετε ποια στοιχεία θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη περιοχή της λεπτομερούς οθόνης,
ανατρέξτε στην ενότητα "Στοιχεία λεπτομερούς οθόνης" στη σελίδα 53.

BRC2E52C7 / BRC3E52C7
4P368042-1 - 2014.02

Εγχειριδιο λειτουργιας

52

Χειρισμός του μενού

Στοιχεία λεπτομερούς οθόνης
Μέθοδος λειτουργίας

1

Ρυθμίσεις Οθόνης
Λειτουργία Οθόνης
Προτειμώμενη Ένδειξη

Αποδοχ

2

Ρύθμιση

Ρυθμίσεις Οθόνης
Προτειμώμενη Ένδειξη

Κανένα
Αποδοχ

Ρύθμιση

Βασικό
Κανένα

•• Εμφανίστε το μενού "Ρυθμίσεις Οθόνης". (Ανατρέξτε
στην ενότητα "Λειτουργία Οθόνης" στη σελίδα 52).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Προτειμώμενη Ένδειξη και πιέστε
το κουμπί Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
εμφανίσετε τα εξής:

Κανένα

(Πάνω/Κάτω), για να

* Θερμ/σία Περιβ/ντος

* Σύστημα

Θερμ/σία Χώρου

* Σε ορισμένα μοντέλα μπορεί να μην εμφανιστούν αυτά τα
στοιχεία ακόμη και αν επιλεγούν.
•• Διαβάστε οπωσδήποτε τα ακόλουθα σχετικά με την εμφάνιση της
θερμοκρασίας χώρου και εξωτερικής θερμοκρασίας.
Θερμ/σία Χώρου
–– Η θερμοκρασία κοντά στο τηλεχειριστήριο.
–– Η θερμοκρασία που ανιχνεύεται μπορεί να επηρεάζεται
από τη θέση της μονάδας.
–– Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή του
χρησιμοποιούμενου αισθητήρα θερμοκρασίας ανάμεσα στο
τηλεχειριστήριο και την εσωτερική μονάδα. Για αναλυτικές
πληροφορίες, ανατρέξτε στη Λίστα Τοπικών Ρυθμίσεων,
στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Θερμ/σία Περιβ/ντος
–– Η θερμοκρασία που ανιχνεύεται κοντά στην εξωτερική μονάδα.
–– Η θερμοκρασία που ανιχνεύεται μπορεί να επηρεάζεται από
παράγοντες, όπως η θέση της μονάδας (π.χ. αν βρίσκεται σε
άμεσο ηλιακό φως) και τη λειτουργία της μονάδας κατά την
απόψυξη.
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.
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Ρύθμιση

Αντίθεσης
Μέθοδος λειτουργίας

1

Αποτροπή Ρευμάτων
Ρυθμίσεις Οθόνης
Ρύθμιση Αντίθεσης

Αποδοχ

2

•• Εμφανίστε το μενού "Χρήσιμες Λειτ/ργίες".
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποτροπή Ρευμάτων"
στη σελίδα 51).

Χρήσιμες Λειτ/ργίες

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ρύθμιση Αντίθεσης και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.

Ρύθμιση

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), μέχρι να
φτάσετε στην επιθυμητή αντίθεση.

Ρύθμιση Αντίθεσης
Σκούρο

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ανοιχτό
Αποδοχ

Ρύθμιση

Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Επισκόπηση

των Τρεχουσών ρυθμίσεων
Μέθοδος λειτουργίας

1

Βασικό μενού

Αποδοχ

2

2/2

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Πληροφορίες Συντήρησης
Χρήσιμες Λειτ/ργίες
Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Ρολόι & Ημερολόγιο
Γλώσσα

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Τρέχουσες Ρυθμίσεις και πιέστε το
κουμπί Μενού/Enter.

Ρύθμιση

1/2

Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Ποσοστό Αερισμού
Λειτουργίες Αερισμού
Χρονοπρόγραμμα
Γρήγορη Εκκίνηση
Λειτουργία Οθόνης
Προτειμώμενη Ένδειξη

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού. (Ανατρέξτε στην
ενότητα "Χειρισμός του Βασικού μενού" στη
σελίδα 27).

Χαμηλή
Αυτ Αερ
Απεν/ση
Παύση
Βασικό
Κανένα

Αποδοχ

•• Θα εμφανιστεί μια λίστα που εμφανίζει την
κατάσταση των τρεχουσών ρυθμίσεων.
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά) για να
μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
•• Πιέστε το κουμπί Ακύρωσης για να επιστρέψετε
στο Βασικό μενού.

Στοιχεία απεικόνισης
Ποσοστό Αερισμού
Λειτουργίες Αερισμού

Χρονοπρόγραμμα
Γρήγορη Εκκίνηση

Λειτουργία Οθόνης
Προτειμώμενη Ένδειξη

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου

* Τα στοιχεία απεικόνισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Εμφανίζονται μόνο τα
στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν.
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Χειρισμός του μενού

Ρολόι & Ημερολόγιο
Ημερομηνία

& Ώρα
Μέθοδος λειτουργίας

1

Βασικό μενού

Αποδοχ

2

Ρύθμιση

Ημερομηνία & Ώρα
Ρολόι 12/24

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ρολόι & Ημερολόγιο και πιέστε το
κουμπί Μενού/Enter.

Ρύθμιση

•• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω),
για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα.

Ημερομηνία & Ώρα
Έτος 2014
Μήνας 1
Ημέρα 1
Τετάρτη

•• Μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά).

0:00

Αποδοχ

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού. (Ανατρέξτε στην
ενότητα "Χειρισμός του Βασικού μενού" στη
σελίδα 27).

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ημερομηνία & Ώρα και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.

Ρολόι & Ημερολόγιο

Αποδοχ

3

2/2

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Πληροφορίες Συντήρησης
Χρήσιμες Λειτ/ργίες
Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Ρολόι & Ημερολόγιο
Γλώσσα

Ρύθμιση

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter, αφού
πραγματοποιηθούν όλες οι αλλαγές.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

Προσοχή
•• Από προεπιλογή, είναι ενεργή η θερινή ώρα (DST). Ισχύουν οι ακόλουθοι
κανόνες:
–– Έναρξη: Τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00
–– Λήξη: Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 03:00
•• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin, αν πρέπει να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις της θερινής ώρας.
Σημείωση
Η ημέρα της εβδομάδας ρυθμίζεται αυτόματα.

4

Ημερομηνία & Ώρα
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

Ρύθμιση

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Όχι

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να
επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε
στη βασική οθόνη.
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Χειρισμός του μενού

Ρολόι

12/24
Μέθοδος λειτουργίας

1

Ημερομηνία & Ώρα
Ρολόι 12/24

Αποδοχ

2

•• Εμφανίστε το μενού "Ρολόι & Ημερολόγιο".
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Ημερομηνία & Ώρα" στη
σελίδα 55).

Ρολόι & Ημερολόγιο

Ρύθμιση

Ρολόι 12/24

24ω
Αποδοχ

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Ρολόι 12/24 και πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε 12ω ή 24ω .
•• Όταν πιέσετε το κουμπί Μενού/Enter, θα
εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

Ρύθμιση

Σημείωση
Από προεπιλογή, η απεικόνιση ώρας είναι ορισμένη
σε 24ωρη μορφή.

3

Ρολόι 12/24
Επιβεβαίωαη αλλαγών;

Ναι
Αποδοχ

Όχι

•• Πιέστε τα κουμπιά
επιλέξετε Ναι .

(Αριστερά/Δεξιά) για να

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στο Βασικό μενού.

Ρύθμιση
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Χειρισμός του μενού

Γλώσσα
Επιλογή

γλώσσας
Μέθοδος λειτουργίας

1

Βασικό μενού

Αποδοχ

2

2/2

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Πληροφορίες Συντήρησης
Χρήσιμες Λειτ/ργίες
Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Ρολόι & Ημερολόγιο
Γλώσσα
Ρύθμιση

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω) για να
επιλέξετε Γλώσσα και πιέστε το κουμπί Μενού/
Enter.

•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για να
επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα.

Γλώσσα

Ελληνικά
Αποδοχ

•• Εμφανίστε το Βασικό μενού. (Ανατρέξτε στην
ενότητα "Χειρισμός του Βασικού μενού" στη
σελίδα 27).

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Ρύθμιση

Σημείωση
Οι διαθέσιμες γλώσσες εξαρτώνται από το εγκατεστημένο πακέτο γλωσσών.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες γλώσσες και τη διαδικασία αλλαγής
του πακέτου γλωσσών, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Εγχειριδιο λειτουργιας

57

BRC2E52C7 / BRC3E52C7
4P368042-1 - 2014.02

Συντήρηση
Μηδενισμός Ένδειξης Φίλτρου
Μέθοδος λειτουργίας

1
2

28°C

Βασικό μενού
1/3
Μηδενισμός Ένδειξης Φίλτρου
Κατεύθυνση Αέρα
Ανεξάρτητη Κατεύθυνση Αέρα
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Αποδοχ

Ρύθμιση

28°C

3

Ρύθμιση

Συλλογή Σκόνης
Συλλεχθηκε η σκόνη;

Ναι
Αποδοχ

Όχι

Ρύθμιση
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•• Πλύνετε, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο ή το στοιχείο.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας της
εσωτερικής μονάδας.

•• Για να μηδενίσετε την ένδειξη φίλτρου όταν πλύνετε,
καθαρίσετε ή αντικαταστήσετε το φίλτρο ή το στοιχείο,
εμφανίστε το Βασικό μενού (Ανατρέξτε στην ενότητα
"Χειρισμός του Βασικού μενού" στη σελίδα 27 ).
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Πάνω/Κάτω), για να
επιλέξετε Μηδενισμός Ένδειξης Φίλτρου .
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να μηδενίσετε
την ένδειξη φίλτρου και να επιστρέψετε στη
βασική οθόνη.
•• Τα εικονίδια που εμφανίζοντας στο Βήμα 1 θα
εξαφανιστούν από τη βασική οθόνη όταν
μηδενίσετε την ένδειξη φίλτρου.
•• Αν έχει εγκατασταθεί εσωτερική μονάδα με
αυτοκαθαριζόμενη κασέτα, θα σας ζητηθεί πρώτα
να συλλέξετε τη σκόνη από το δοχείο συλλογής
σκόνης της μονάδας.

Συλλογή Σκόνης

Αποδοχ

•• Όταν έρθει η ώρα να καθαριστεί το φίλτρο ή το στοιχείο, θα
εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω εικονίδια στο κάτω μέρος της
βασικής οθόνης: " " ή/και "
".

•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
την ενέργεια και θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.
•• Πιέστε τα κουμπιά
(Αριστερά/Δεξιά) για να
επιλέξετε Ναι .
Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για να επιβεβαιώσετε
την ενέργεια και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.
•• Συνεχίστε με τη συνηθισμένη διαδικασία, για να
μηδενίσετε την ένδειξη φίλτρου.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Συντήρηση

Προσοχή
•• Μην πλένετε το
τηλεχειριστήριο.
Μπορεί να προκληθεί διαρροή
ρεύματος που μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.

•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη
λειτουργία του κλιματιστικού και
έχετε κλείσει το διακόπτη
παροχής ρεύματος κατά
τη διάρκεια των εργασιών
συντήρησης.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

Συντήρηση της μονάδας και της οθόνης LCD
Σημείωση:
• Σκουπίστε την οθόνη LCD και την υπόλοιπη επιφάνεια του τηλεχειριστηρίου με ένα στεγνό πανί
όταν λερωθούν.
• Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τη βρωμιά από την επιφάνεια, βρέξτε το πανί με ένα ουδέτερο
απορρυπαντικό διαλυμένο με νερό, στύψτε το καλά και καθαρίστε την επιφάνεια. Μετά,
σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.
• Μη χρησιμοποιείτε αραιωτικό χρωμάτων, οργανικό διαλυτικό ή ισχυρό οξύ.

Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά (π.χ. λακ μαλλιών ή εντομοκτόνο)
κοντά στο κλιματιστικό.
Μην καθαρίζετε το προϊόν με οργανικά διαλυτικά όπως βενζίνη ή αραιωτικό
χρωμάτων.
Η χρήση οργανικών διαλυτών μπορεί να προκαλέσει ράγισμα στο προϊόν,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Πληροφορίες αναφοράς
Εμφάνιση κωδικού σφάλματος
Επικοινωνήστε

με τον αντιπρόσωπο της Daikin
στις παρακάτω περιπτώσεις
Προειδοποίηση
Όταν το κλιματιστικό παρουσιάσει δυσλειτουργία (π.χ. εκπέμπει οσμή
καμένου), σταματήστε τη λειτουργία του κλιματιστικού και απενεργοποιήστε το.
Η συνέχιση της λειτουργίας υπό αυτές τις συνθήκες, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin.

Μέθοδος λειτουργίας

1

28°C

•• Αν παρουσιαστεί σφάλμα, το εικονίδιο σφάλματος
στη βασική οθόνη και η λυχνία λειτουργίας θα
αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

Λυχνία
λειτουργίας

•• Αν εμφανιστεί μια προειδοποίηση, μόνο το
εικονίδιο σφάλματος θα αναβοσβήνει, ενώ
η λυχνία λειτουργίας δεν θα αναβοσβήνει.
•• Για να εμφανίσετε τον κωδικό σφάλματος και τα
στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου, πρέπει να
ενεργοποιήσετε το κουμπί Μενού/Enter (Ανατρέξτε
στην ενότητα "Χειρισμός του Βασικού μενού" στη
σελίδα 27 ).
•• Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

2

Κωδικός Σφάλματος:A1
Στοιχεία Επικοινωνίας
0123–4567–8900
Μοντέλο Εσωτ.–––/000
Μοντέλο Εξωτ.–––/000
Αποδοχ
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•• Ο κωδικός σφάλματος αναβοσβήνει και
εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του
αντιπροσώπου και το όνομα του μοντέλου.
•• Ενημερώστε τον αντιπρόσωπο της Daikin για τον
Κωδικός Σφάλματος και το όνομα του μοντέλου.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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Πληροφορίες αναφοράς

Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση
Προειδοποίηση
•• Μην αποσυναρμολογείτε,
τροποποιείτε ή επισκευάζετε
τη μονάδα.
Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο
της Daikin.

•• Μην αλλάξετε θέση ή
εγκαταστήσετε εκ νέου το
τηλεχειριστήριο μόνοι σας.
Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο
της Daikin.

Ενημερώστε

τον τεχνικό επισκευής για τα εξής
στοιχεία
•• Όνομα μοντέλου
•• Ημερομηνία εγκατάστασης
•• Συνθήκες βλάβης: Να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.
•• Τη διεύθυνση, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας

Αλλαγή

θέσης

Η αλλαγή θέσης του τηλεχειριστηρίου απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο
της Daikin. Θα επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για την αλλαγή θέσης του τηλεχειριστηρίου.

Επισκευές

μετά την περίοδο εγγύησης

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin.
Ενδέχεται να διατίθενται υπηρεσίες σε προσιτές τιμές κατόπιν αίτησης του πελάτη.

Πληροφορίες

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
μετά την πώληση
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin.

Εγχειριδιο λειτουργιας
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