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Thank you for purchasing Daikin products. 
Carefully read this operation manual 
before using the unit. It will tell you how to 
use the unit properly and help you if any 
trouble occurs. After reading the manual, 
file it away for future reference.

Danke, dass Sie sich für ein Produkt von 
Daikin entschieden haben. Lesen Sie 
dieses Bedienungsanleitung sorgfältig, 
ehe Sie das Klimagerät in Betrieb nehmen. 
Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät kor-
rekt betreiben. Zudem hilft sie Ihnen, falls 
Störungen auftreten sollten. Bewahren Sie 
die Anweisung gut auf, wenn Sie sie 
durchgelesen haben, damit Sie auch 
später noch darin nachschlagen können.

Nous vous remercions pour avoir choisi les 
produits Daikin. Lisez attentivement ce 
manuel d’utilisation avant d’utiliser l’unité. 
Il vous enseignera à utiliser correctement 
l’unité et vous aidera en cas de panne. 
Après avoir lu le manuel, rangezle en vue 
d’une utilisation ultérieure.

Muchas gracias por comprar productos 
Daikin. Lea este manual de uso atentam-
ente antes de utilizar la unidad. El manual 
explica cómo usar la unidad correcta-
mente y lo ayuda en caso de que surjan 
problemas. Después de leerlo, guárdelo 
para referencia futura.

Grazie di aver acquistato i prodotti Daikin. 
Prima di usare l’unità, leggere con attenzi-
one questo manuale di istruzioni. 
Che illustra le modalità di utilizzo corretto e 
fornisce un supporto nell’eventualità di 
problemi di funzionamento. Dopo averlo 
letto, conservare il presente manuale per 
potervi fare riferimento in seguito.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε 
προϊόντα Daikin. Πριν χρησιµοποιήσετε τη 
µονάδα διαβάστε προσεκτικά το παρόν 
εγχειρίδιο λειτουργίας.  Σας δείχνει τον 
κατάλληλο τρόπο χειρισµού της µονάδας 
και τον τρόπο αντιµετώπισης ενδεχοµένων 
προβληµάτων.  Αφού διαβάσετε το 
εγχειρίδιο φυλάξτε το για µελλοντική 
αναφορά.

Hartelijk dank voor uw keuze voor de pro-
ducten van Daikin. Lees deze bedienings-
handleiding voordat u het apparaat gaat 
gebruiken. In de gebruiksaanwijzing kunt u 
lezen hoe u het apparaat op de juiste 
manier gebruikt en wat u kunt doen bij 
storingen. Bewaar deze gebruiksaanwijz-
ing nadat u deze heeft gelezen.

Agradecemos a preferência pelos produ-
tos Daikin. Antes de utilizar a unidade, leia 
atentamente o presente manual. Nele 
obterá informações sobre o modo de uti-
lizar correctamente o aparelho e ajuda na 
eventualidade de ocorrência de proble-
mas. Depois de ler o manual, guarde-o 
para consultas futuras.

Спасибо за покупку изделий Daikin. До 
начала работы с устройством 
внимательно изучите данное 
руководство по эксплуатации. В нем 
излагаются правила надлежащего 
пользования устройством и приводятся 
рекомендации пользователю по поиску 
и устранению неисправностей. После 
изучения руководства сохраните его 
для обращений в будущем.
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Σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν το 
ψυκτικό υγρό που χρησιµοποιείται
Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερµοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο 
του Κιότο. Μην εκλύετε αέρια στην ατµόσφαιρα.
Τύπος ψυκτικού υγρού : R410A
GWP

(1)
 : 1975

(1)
GWP = δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη

Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για 
διαρροές ψυκτικού υγρού σύµφωνα µε Ευρωπαϊκή 
ή τοπική νοµοθεσία. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό 
διανοµέα για περισσότερες πληροφορίες.

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να απολαύσετε τα πλήρη πλεονεκτήµατα των 
λειτουργιών του κλιµατιστικού και να αποφύγετε 
κάποια δυσλειτουργία λόγο εσφαλµένου τρόπο 
µεταχείρισης, σας συνιστούµε να διαβάστε αυτό το 
εγχειρίδιο οδηγήσεως προσεκτικά πριν την χρήση.
Αυτό το κλιµατιστικό χαρακτηρίζεται ως “συσκευές 
µη προσβάσιµες από το ευρύ κοινό”.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται εδώ 
χαρακτηρίζονται ως ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιέχουν σηµαντικές 
πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια. 
Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις 
προφυλάξεις χωρίς παράληψη.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ .... Αν παραλείψετε να 
ακολουθήσετε αυτές τις 
οδηγίες σωστά, µπορεί να 
προκληθεί τραυµατισµός 
ατόµων ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ...........Αν παραλείψετε να 
ακολουθήσετε αυτές τις 
οδηγίες σωστά, µπορεί να 
προκληθεί τραυµατισµός 
ατόµων ο οποίος µπορεί να 
είναι σοβαρός ανάλογα µε 
τις καταστάσεις.

• Αφού διαβάσατε, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο 
σε µια προσβάσιµη θέση έτσι ώστε να 
µπορείτε να αναφέρεστε σ’ αυτό οποτεδήποτε 
απαιτείται. Εάν µεταβιβάζετε τη συσκευή σε 
ένα νέο χρήστη, σιγουρευτείτε να του 
παραδώσετε και το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
∆ώστε προσοχή στο ότι η παρατεταµένη, 
άµεση έκθεση στον αέρα ψύξης ή θέρµανσης 
από το κλιµατιστικό, ή στον αέρα που είναι 
πάρα πολύ δροσερός ή πάρα πολύ θερµός 
µπορεί να είναι επικίνδυνη στη σωµατική 
κατάσταση και την υγεία σας. 
Όταν το κλιµατιστικό δυσλειτουργεί (και 
εκπέµπει µια οσµή πυρκαγιάς, κλπ.) κλείστε τη 
παροχή στη µονάδα και απευθυνθείτε στον 
τοπικό εµπορικό σας αντιπρόσωπο.
Η συνέχιση λειτουργίας κάτω από τέτοιες 
περιστάσεις µπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συµβουλευθείτε τον τοπικό εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο για δουλειά εγκατάστασης. 
Εάν κάνατε την εργασία οι ίδιοι µπορεί να 
προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Συµβουλευθείτε τον τοπικό εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο για επέµβαση, επισκευή και 
συντήρηση του κλιµατιστικό.
Εσφαλµένη εργασία µπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μη τοποθετήστε αντικείµενα, όπως ράβδοι, τα 
δάκτυλά σας, κλπ., στην είσοδο ή έξοδο αέρα.
Μπορεί να προκληθεί τραυµατισµός λόγω 
επαφής µε τις λεπίδες ανεµιστήρα υψηλής 
ταχύτητας του κλιµατιστικού.
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.
Συµβουλευθείτε τον εµπορικό σας αντιπρόσωπο 
για βοήθεια.
Το ψυκτικό µέσα στο κλιµατιστικό είναι ασφαλές και 
κανονικά δεν διαρρέει.
Ωστόσο, αν συµβεί διαρροή, επαφή µε αναµµένο 
καυστήρα, θερµαντήρα ή κουζίνα µπορεί να 
προκαλέσει δηµιουργία επιβλαβούς αερίου.
Μην χρησιµοποιείτε το κλιµατιστικό µέχρι ότου 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό πιστοποιήσει ότι η 
διαρροή έχει επισκευαστεί.
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Συµβουλευθείτε τον τοπικό εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο για το τι θα κάνετε σε 
περίπτωση διαρροής ψυκτικού.
Όταν το κλιµατιστικό εγκατασταθεί σε ένα µικρό 
δωµάτιο, 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 του 
οξυγόνου.
Απευθυνθείτε σε επαγγελµατίες για την 
στερέωση των εξαρτηµάτων και 
σιγουρευτείτε ότι χρησιµοποιήσατε µόνο 
εξαρτήµατα υποδεικνυόµενα από τον 
κατασκευαστή.
Εάν κάποια κακοτεχνία προέρθει από δική σας 
εργασία, µπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συµβουλευθείτε τον τοπικό εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο για την επανατοποθέτηση και 
επανεγκατάσταση του κλιµατιστικού.
Η πληµµελής εργασία εγκατάστασης µπορεί να 
προκαλέσει διαρροή, ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήσατε ασφάλειες 
µε τη σωστή αναγραφή αµπέρ.
Μην χρησιµοποιήστε ακατάλληλες ασφάλειες, 
χαλκό ή άλλα καλώδια ως υποκατάστατα, γιατί 
αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά, τραυµατισµό ή βλάβη στη µονάδα.
Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε τη µονάδα. 
Μη γειώσετε τη µονάδα σε σωλήνα ύδρευσης, 
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.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα 
διακόπτη διαρροής προς την γη.
Αν δεν εγκατασταθεί διακόπτης διαρροής προς 
την γη, µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο αν το 
κλιµατιστικό βυθιστεί σε νερό λόγω φυσικής 
καταστροφής, όπως πληµµύρα ή τυφώνας.
Στην περίπτωση αυτή, µη λειτουργείτε το 
κλιµατιστικό διότι διαφορετικά µπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Μην αρχίζετε, ούτε να διακόπτετε τη λειτουργία 
του κλιµατιστικού µε τον ασφαλειοδιακόπτη 
τροφοδοσίας ενεργοποιηµένο ή 
απενεργοποιηµένο.
Αν κάνετε αυτή την ενέργεια, µπορεί να 
προκληθεί διαρροή νερού ή πυρκαγιά. 
Επιπλέον, ο ανεµιστήρας θα περιστρέφει 
απότοµα εάν επανέλθει το ρεύµα µετά από 
διακοπή, το οποίο µπορεί να προκαλέσει 
τραυµατισµό.

Μην χρησιµοποιήστε το προϊόν σε 
ατµοσφαιρικό περιβάλλον µολυσµένο µε ατµό 
λαδιού, όπως ατµό λαδιού µαγειρέµατος ή 
λαδιού µηχανής.
Ατµοί λαδιού µπορεί να προκαλέσουν ρωγµές, 
ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά.
Μην χρησιµοποιήστε το προϊόν σε χώρους µε 
υπερβολικό λιπαρό καπνό, όπως χώρους 
µαγειρέµατος, ή σε χώρους µε εύφλεκτο αέριο, 
διαβρωτικό αέριο, ή σκόνη µετάλλων.
Τυχόν χρησιµοποίηση του προϊόντος σε τέτοιες 
χώρους µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή 
δυσλειτουργίες του προϊόντος.
Μην χρησιµοποιήστε εύφλεκτα υλικά 
(π.χ., σπρέι µαλλιών ή εντοµοκτόνο) κοντά στο 
προϊόν.
Μην καθαρίζετε το προϊόν µε οργανικούς 
διαλύτες όπως διαλυτικό µπογιάς.
Τυχόν χρησιµοποίηση οργανικών διαλυτών 
µπορεί να προκαλέσει ρωγµές στο προϊόν, 
ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήσατε µια 
ξεχωριστή παροχή ρεύµατος για το 
κλιµατιστικό.
Τυχόν χρησιµοποίηση οποιασδήποτε παροχής 
ρεύµατος µπορεί να προκαλέσει παραγωγή 
θερµότητας, πυρκαγιά ή δυσλειτουργία του 
προϊόντος.
Συµβουλευθείτε τον εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο σχετικά µε τον καθαρισµό του 
εσωτερικού του κλιµατιστικού.
Εσφαλµένος καθαρισµός µπορεί να προκαλέσει 
θραύση των πλαστικών µερών, διαρροή νερού 
και άλλης ζηµιάς καθώς επίσης και 
ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιµοποιήστε το κλιµατιστικό για 
άλλους λόγους εκτός από εκείνους για τους 
οποίους προορίζεται. 
Μην χρησιµοποιήστε το κλιµατιστικό για την 
ψύξη οργάνων ακριβείας καθώς και για τρόφιµα, 
φυτά, ζώα ή έργα τέχνης αφού αυτό µπορεί να 
επηρεάσει δυσµενώς την απόδοση, την ποιότητα 
και/ή τη διάρκεια ζωής του σχετικού αντικειµένου.
Μην αφαιρέστε το προστατευτικό του 
ανεµιστήρα της εξωτερικής µονάδας. 
Το προστατευτικό προστατεύει από τον 
ανεµιστήρα υψηλής ταχύτητας της µονάδας, ο 
οποίος µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό. 
Μην τοποθετήστε αντικείµενα που είναι 
ευαίσθητα 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 η απόφραξη αγωγού 
µπορεί να προκαλέσει διαρροή σταγόνων, µε 
συνέπεια δηµιουργία βρωµιάς ή αποτυχίας του 
σχετικού αντικειµένου.
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Για να αποφύγετε µείωση οξυγόνου, 
σιγουρευτείτε ότι το δωµάτιο αερίζεται 
επαρκώς εάν κάποιος εξοπλισµός όπως 
ένας καυστήρας χρησιµοποιείται µαζί µε το 
κλιµατιστικό.
Μετά από παρατεταµένη χρήση, ελέγξτε τη 
βάση της µονάδας και τα υποστηρίγµατά της 
για τυχόν ζηµιές.
Εάν τα αφήσετε σε καταστραµµένη κατάσταση, η 
µονάδα µπορεί να πέσει και να προκαλέσει 
τραυµατισµό.
Μην τοποθετήστε εύφλεκτο σπρέι ή 
χειρίζεστε σπρέι κοντά στη µονάδα γιατί 
αυτό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Πριν τον καθαρισµό, σιγουρευτείτε ότι 
σταµατήσατε τη λειτουργία µονάδας, 
κλείσατε τον διακόπτη ή αφαιρέσατε το 
καλώδιο παροχής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία και τραυµατισµός.
Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, µη το 
λειτουργήστε µε τα βρεγµένα χέρια. 
Μην τοποθετήστε συσκευές που παράγουν 
γυµνή φλόγα στους χώρους που εκτίθενται στη 
ροή αέρα από τη µονάδα γιατί αυτό µπορεί να 
εξασθενήσει την καύση του καυστήρα. 
Μην τοποθετήστε θερµάστρες ακριβώς κάτω 
από τη µονάδα, γιατί η προκύπτουσα 
θερµότητα µπορεί να προκαλέσει 
παραµόρφωση. 
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.
Το χειριστήριο δεν πρέπει να εκτίθεται 
απευθείας στις ακτίνες του ηλίου.
Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) µπορεί να 
ξεθωριάσει και να µην εµφανίζει τα στοιχεία.
Μην καθαρίζετε τον πίνακα λειτουργίας του 
χειριστηρίου µε βενζόλιο, διαλυτικό ή 
ξεσκονόπανα που έχουν υποστεί χηµική 
επεξεργασία, κ.λ.π.
Ο πίνακας µπορεί να ξεθωριάσει ή να 
ξεφλουδιστεί η επίστρωση. Αν είναι πολύ 
βρόµικος, µουσκέψτε ένα πανί σε ουδέτερο 
απορρυπαντικό διαλυµένο σε νερό, στραγγίστε 
το καλά και καθαρίστε τον πίνακα. Στη συνέχεια, 
σκουπίστε τον µε ένα άλλο στεγνό πανί.
Μην φράξτε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα.
Η εξασθενισµένη ροή αέρα µπορεί να 
προκαλέσει ανεπαρκή απόδοση ή πρόβληµα. 
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, τα φυτά ή τα ζώα 
δεν εκτίθενται άµεσα στη ροή αέρα από τη 
µονάδα, γιατί µπορούν να υπάρξουν 
δυσµενείς επιπτώσεις.
Μην πλύνετε το κλιµατιστικό ή το 
τηλεχειριστήριο µε νερό, γιατί αυτό µπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην εγκαταστήστε το κλιµατιστικό σε κάποια 
θέση όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής 
εύφλεκτου αερίου.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, το 
συγκεντρωµένο αέριο κοντά στο κλιµατιστικό 
µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Μην βάλτε εύφλεκτα δοχεία, όπως δοχεία 
σπρέϊ, εντός απόστασης 1 µέτρου από το 
στόµιο εκκένωσης.
Τα δοχεία µπορούν να εκραγούν επειδή η 
παραγωγή θερµού αέρα της εσωτερικής ή 
εξωτερικής µονάδας θα τα επηρεάσει.
Ταιριάξτε τον σωλήνα αποστράγγισης έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωµένη 
αποστράγγιση.
Εάν δεν υπάρχει σωστή αποστράγγιση από τον 
εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης κατά τη 
λειτουργία του κλιµατιστικού µηχανήµατος, 
ενδέχεται να υπάρχει φράξιµο λόγω 
ακαθαρσιών και σκουπιδιών που έχουν µαζευτεί 
στο σωλήνα.
Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι η διαρροή νερού 
από την εσωτερική µονάδα. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, σταµατήστε τη λειτουργία του 
κλιµατιστικού µηχανήµατος και αποτανθείτε στον 
αντιπρόσωπό σας για βοήθεια.
Η συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από 
ανεπιτήρητα µικρά παιδιά ή ασθενή άτοµα.
Εξασθένιση σωµατικών λειτουργιών και βλάβη 
στην υγεία µπορούν να προκληθούν.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να 
εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε τη µονάδα ή 
το τηλεχειριστήριο της.
Η τυχαία λειτουργία από ένα παιδί µπορεί να 
προκαλέσει εξασθένιση των σωµατικών 
λειτουργιών και ζηµιά στην υγεία.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίξουν πάνω ή 
γύρω από την εσωτερική µονάδα.
Εάν αγγίζουν τη µονάδα κατά λάθος, µπορεί να 
προκληθεί τραυµατισµός.
Μην τοποθετήστε δοχεία νερού (βάζο 
λουλουδιών, κλπ.) πάνω στη µονάδα, γιατί 
αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Για να αποφύγετε τραυµατισµό, µην αγγίξτε 
την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουµινίου 
της µονάδας.
Ποτέ µην πιέζετε το κουµπί ή το 
τηλεχειριστήριο µε σκληρά ή αιχµηρά 
αντικείµενα.
Το τηλεχειριστήριο µπορεί να πάθει ζηµιά.
Μην τραβάτε ούτε να στρίβετε το ηλεκτρικό 
καλώδιο του τηλεχειριστηρίου.
Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της 
συσκευής.
Μην θέτετε σε λειτουργία το κλιµατιστικό 
όταν χρησιµοποιείτε εντοµοκτόνο που 
αναδίδει καπνό.
Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκληθεί 
εναπόθεση χηµικών ουσιών στη µονάδα, 
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πράγµα που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
υγεία των ατόµων µε υπερευαισθησία στις 
χηµικές ουσίες.
Μην τοποθετήστε αντικείµενα σε άµεση 
εγγύτητα µε την εξωτερική µονάδα και µην 
αφήνετε φύλλα και άλλες ακαθαρσίες να 
συσσωρεύοντας γύρο 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.
Μην αγγίξτε ποτέ τα εσωτερικά µέρη του ελεγκτή.
Μην αφαιρέστε τον εµπρός πίνακα. Άγγιγµα 
ορισµένων εσωτερικών µερών θα προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία και ζηµιά στη µονάδα. 
Επικοινωνήστε µε τον εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο για τον έλεγχο και τη ρύθµιση των 
εσωτερικών µερών.
Μην αφήστε το τηλεχειριστήριο κάπου που 
υπάρχει κίνδυνος να βραχεί.
Εάν µπει νερό στο τηλεχειριστήριο υπάρχει 
κίνδυνος διαρροής ηλεκτρισµού και ζηµιάς στα 
ηλεκτρονικά εξαρτήµατα.
Σβήνετε τη µονάδα όταν δεν πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί για µεγάλο διάστηµα.
Αν η µονάδα µείνει αναµµένη, µπορεί να 
υπερθερµανθεί ή να πιάσει φωτιά λόγω 
συσσώρευσης σκόνης.
Προσέξτε τις κινήσεις σας κατά την διάρκεια του 
καθαρισµού ή της επιθεώρησης φίλτρου αέρα.
Απαιτείται εργασία σε µεγάλο ύψος, εποµένως 
πρέπει να δίνετε µεγάλη προσοχή.
Αν η σκαλωσιά είναι ασταθής, µπορεί να πέσετε 
κάτω και να τραυµατιστείτε.

2. ΜΟΝΑ∆Α ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΑ : 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
(∆είτε την εικόνα 1)

1. Εξοδος αέρα
2. Τηλεχειριστήριο
3. Φίλτρο αέρα (Προαιρετικό εξάρτηµα)
4. Καλώδιο γείωσης
5. Κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτηµάτων
6. Εξωτερική είσοδος αέρα
7. Σωλήνας ψυκτικού υγρού και καλώδιο ενδοσύνδεσης
8. Καλώδιο τροφοδοσίας
9. Σωλήνας αποστράγγιοης

10.Εναλλακτής θερµότητος
11.Ανεµιστήρας
12.Κιτ αντλίας αποστράγγισης

(Προαιρετικό εξάρτηµα)

3. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ : ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ 
∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ 
(∆είτε την εικόvα 2)

1. Κουµπί Έναρξη/Παύση λειτουργίας
Πιέστε αυτό το κουµπί για να τεθεί σε λειτουργία 
το σύστηµα. Πιέστε ξανά το κουµπί για παύση 
λειτουργίας του συστήµατος.

2. Λυχνία λειτουργίας (κόκκινη)
Η λυχνία ανάβει όταν το σύστηµα λειτουργεί.

3. Οθόνη “ ” (αλλαγή υπό έλεγχο)
Όταν εµφανίζεται αυτό το εικονίδιο µπορείτε να 
επιλέξετε θέρµανση/ψύξη µε τη συσκευή 
τηλεχειρισµού.

4. Οθόνη “ ” “ ” “ ” “ ” (τρόπος 
λειτουργίας)
Η οθόνη αυτή δείχνει τον τρέχοντα τρόπο 
λειτουργίας.

5. Οθόνη “ ” (προγραµµατισµένη ώρα 
λειτουργίας)
Η οθόνη αυτή δείχνει την προγραµµατισµένη ώρα 
έναρξης και παύσης λειτουργίας του συστήµατος.

6. Οθόνη “ ” (Έλεγχος/∆οκιµή 
λειτουργίας)
Όταν πιεστεί το κουµπί έλεγχος/δοκιµή 
λειτουργίας, στην οθόνη εµφανίζεται ο τρέχον 
τρόπος λειτουργίας του συστήµατος.

7. Οθόνη “ ” (υπό κεντρικό έλεγχο)
Όταν εµφανίζεται αυτή η ένδειξη στην οθόνη, το 
σύστηµα λειτουργεί υπό κεντρικό έλεγχο. (Αυτό 
δεν είναι ένα χαρακτηριστικό στάνταρ.)

8. Οθόνη “ ” (καθαρισµός του φίλτρου αέρα)
Όταν εµφανίζεται αυτή η ένδειξη, πρέπει να 
καθαρίσετε το φίλτρο. (Το φίλτρο αέρα είναι 
προαιρετικό εξάρτηµα.)

9. Οθόνη “ ” (απόψυξη/εκκίνηση µε 
θέρµανση)
∆ιαβάστε το κεφάλαιο “∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
- ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”.

10. Κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας 
χρονοδιακόπτη
∆ιαβάστε το κεφάλαιο “∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ”.

11. Κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας 
χρονοδιακόπτη
∆ιαβάστε το κεφάλαιο “∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ”.

12. Κουµπί ελέγχου/δοκιµής λειτουργίας
Το κουµπί αυτό χρησιµοποιείται µόνο από το 
εξειδικευµένο προσωπικό κατά τη συντήρηση.

TEST



5 Ελληνικά

13. Κουµπί προγραµµατισµού ωραρίου 
λειτουργίας
Χρησιµοποιηστε αυτό το κουµπί για τον 
προγραµµατισµό της ώρας έναρξης και/ή 
παύσης λειτουργίας.

14. Κουµπί διαγραφής συµβόλου του φίλτρου
∆είτε το κεφάλαιο “ΣYNTHPHΣΗ”.

15. Κουµπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
Πιέστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε τον τρόπο 
λειτουργίας που προτιµάτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• ∆ιαφορετικά από ότι στις πραγµατικές συνθήκες 
λειτουργίας, η οθόνη στην εικόνα 2 δείχνει όλες τις 
πιθανές ενδείξεις.

• Αν εµφανιστεί η ένδειξη “ ” (καθαρισµός του 
φίλτρου αέρα), καθαρίστε το φίλτρο µε τον τρόπο 
που εξηγείται στο κεφάλαιο “ΣYNTHPHΣΗ”. Αφου 
καθαρίσετε και βάλετε στη θέση του το φίλτρο, 
πιέστε το κουµπί επαναφοράς του φίλτρου στο 
τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη του φίλτρου στην 
οθόνη θα εξαφανιστεί.

• Το εγχειρίδιο αυτό αφορά τη µονάδα αλλαγής 
αέρα.
∆είτε το εγχειρίδιο λειτουργίας της εξωτερικής 
µονάδας για λεπτοµέρειες σχετικά µε την 
εσωτερική µονάδα κλιµατισµού αέρα.

4. ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του 
συστήµατος θα πρέπει να διατηρούνται τα 
ακόλουθα όρια θερµοκρασίας και υγρασίας.
ΨΥΞΗ [° C]

DB: Θερµοκρασία ξηρού βολβού
WB: Θερµοκρασία υγρού βολβού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ ρυθµίζεται 
αυτόµατα για θερµοκρασία DB (ξηρού βωλβού) 
19°C και χαµηλότερη.

• Μη χρησιµοποιείτε την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΎΞΗΣ ή τη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ όταν η εξωτερική 
θερµοκρασία είναι 5°C ή χαµηλότερη. Η µονάδα 
θα διακόψει τη λειτουργία της για να προστατευθεί 
από το ενδεχόµενο βλάβης λόγω κρύου. Σ’αυτήν 
την περίπτωση, επιλέξτε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ή τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ [° C]

DB: Θερµοκρασία ξηρού βολβού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ρυθµίζεται 
αυτόµατα για θερµοκρασία DB (ξηρού βωλβού) 
15°C και πάνω.

Αν η θερµοκρασία ή η υγρασία είναι σε αυτά τα 
επίπεδα, ενδέχεται να λενεργοποιηθούν τα συστήµατα 
ασφαλείας και η µονάδα να µην λειτουργήσει.

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Για να προστατεύσετε τη µονάδα, κλείστε την 
τροφοδοσία ρεύµατος 6 ώρες πριν τη λειτουργία.

• Αν κλείσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας, η λειτουργία θα ξεκινήσει ξανά 
αυτόµατα όταν επανέλθει η τροφοδοσία ρεύµατος.

• Η µονάδα αυτή δεν ελέγχει τη θερµοκρασία του 
χώρου.
Αν απαιτείται συσκευή ελέγχου της θερµοκρασίας 
του χώρου, κάντε την εγκατάστασή της µαζί µε 
την εσωτερική µονάδα κλιµατισµού.

• Η µονάδα αυτή είναι σχεδιασµένη για να 
λειτουργεί µε τρόπο ώστε η θερµοκρασία του 
στοµίου εξόδου να είναι όσο πιο κοντά γίνεται 
στην επιλεγµένη θερµοκρασία.
Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να µην είναι δυνατό λόγω 
της θερµοκρασίας του εξωτερικού αέρα.
Όταν φεύγει από το εργοστάσιο, η θερµοκρασία 
ρυθµίζεται στους 18°C για ψύξη και στους 25°C 
για θέρµανση.
Η επιλεγµένη θερµοπκρασία µπορεί να 
µεταβληθεί από 13 έως 25°C για ψύξη / 18 και 
30°C για θέρµανση από τη συσκευή 
τηλεχειρισµού. Για τη ρύθµιση ή την αλλαγή 
θερµοκρασίας, ρωτήστε τον αντιπρόσωπο. 
Η επιλεγµένη θερµοκρασία δεν θα εµφανίζεται 
στη συσκευή τηλεχειρισµού.

5-1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
(∆είτε την εικόvα 3)

• Η αλλαγή από τη µία λειτουργία στην άλλη δεν 
µπορεί να γίνει µε το τηλεχειριστήριο όταν στην 
οθόνη του εµφανιζεται η ένδειξη “ ” 
(αλλαγή υπό έλεγχο).

• Για την περίπτωση κατά την οποία η οθόνη 
“ ” (αλλαγή υπό έλεγχο) αναβοσβήνει, 
διαβάστε το κεφάλαιο “5-3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ”.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ

D
B

19 έως 43
(Σηµειώση)

30% έως 90%
(Η εκτεταµένη λειτουργία µε υγρασία 
90% ενδέχεται να προκαλέσει το 
σχηµατισµό υγρασίας στη µονάδα και 
στάξιµο.)

W
B 32 ή χαµηλότερη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

D
B

–5 έως 15
(Σηµειώση)
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• Μετά τη διακοπή της λειτουργίας θέρµανσης ο 
ανεµιστήρας µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί 
για 1 λεπτό.

• Ο ανεµιστήρας ενδέχεται να σταµατήσει αµέσως. 
Αυτό δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας.

Εκκίνηση του συστήµατος
Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας πιέστε 
επανειληµµένα το σχετικό κουµπί επιλογής.

“ ” Λειτουργία ψύξης
“ ” Λειτουργία θέρµανσης
“ ” Αυτόµατη λειτουργία
“ ” Λειτουργία µόνο του ανεµιστήρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Ψύξη / Λειτουργία θέρµανσης
Ο εξωτερικός αέρας ψύχεται ή θερµαίνεται 
και µεταφέρεται στο εσωτερικό.

• Αυτόµατη λειτουργία
Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η αλλαγή 
ψύξης/θέρµανσης γίνεται αυτόµατα.

• Λειτουργία µόνο του ανεµιστήρα
Ο εξωτερικός αέρας µεταφέρεται στο 
εσωτερικό όπως είναι.

Πιέστε το κουµπί έναρξης/παύσης 
λειτουργίας.
Η λυχνία λειτουργίας ανάβει και το σύστηµα 
αρχίζει να λειτουργεί.
Παύση λειτουργίας του συστήµατος
Πιέστε ξανά το κουµπί έναρξη/παύση 
λειτουργίας.
Η λυχνία λειτουργίας σβήνει και η λειτουργία 
του συστήµατος διακόπτετα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην κλείνετε την τροφοδοσία αµέσως µετά 
το σταµάτηµα της µονάδας, αλλά περιµέντε 
τουλάχιστον 5 λεπτά.

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Λειτουργία απόψυξης
• Κατά τη λειτουργία θέρµανσης, η ψύξη της 
σπείρας της εξωτερικής µονάδας αυξάνεται 
ενώ µειώνεται η ικανότητα θέρµανσης και το 
σύστηµα µπαίνει στη λειτουργία απόψυξης.

• Ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας 
σταµατά και στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου 
εµφανίζεται η ενδειξη “ ”.

• Μετά από 12 λεπτά το πολύ σ’αυτή τη 
λειτουργία, το σύστηµα επανέρχεται στη 
λειτουργία θέρµανσης.

Έναρξη µε λειτουργία θέρµανσης
• Για να αποφευχθεί η παροχή κρύου αέρα 
από την εσωτερική µονάδα κατά τη έναρξη 
λειτουργίας του συστήµατος, ο ανεµιστήρας 
της εσωτερικής µονάδας σταµατά αυτόµατα. 
Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου 
εµφανίζεται η ένδειξη “ ”.

5-2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (∆είτε την εικόvα 4)
• Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί µε τους 
ακόλουθους δύο τρόπους. 
Προγραµµατισµός του χρονικού 
διαστήµατος παύσης λειτουργίας “ ”: 
Το σύστηµα διακόπτει τη λειτουργία όταν 
περάσει το επιλεγµένο χρονικό διάστηµα.
Προγραµµατισµός του χρονικού 
διαστήµατος εκκίνησης “ ”: Το 
σύστηµα τίθεται σε λειτουργία όταν περάσει 
το επιλεγµένο χρονικό διάστηµα.

• Ο χρονοδιακόπτης µπορεί να 
προγραµµατιστεί το πολύ για 72 ώρες.

• Οι χρόνοι έναρξης και παύσης λειτουργίας 
πρέπει να ρυθµιστούν µαζί.

Πιέστε το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας 
του χρονοδιακόπτη πολλές φορες και επιλέξτε 
στην οθόνη τον επιθυµητό τρόπο λειουργίας.
Η οθόνη αναβοσβήνει.
• Για ρύθµιση του χρόνου παύσης λειτουργίας 
στο χρονοδιακόπτη “ ”

• Για ρύθµιση του χρόνου έναρξης 
λειτουργίας στο χρονοδιακόπτη “ ”

Πιέστε το κουµπί προγραµµατισµού του 
χρόνου και ρυθµίστε το χρόνο παύσης και 
έναρξης λειτουργίας του συστήµατος.

Κάθε φορά που πιέζετε το κουµπί, ο 
χρόνος αυξάνεται ή µειώνεται κατά 1 
ώρα.

Πιέστε το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας 
του χρονοδιακόπτη.
Η διαδικασία ρύθµισης του χρονοδιακόπτη 
ολοκληρώθηκε. Η ένδειξη “ ” ή “ ” 
στην οθόνη δεν αναβοσβήνει πλέον αλλά 
ανάβει σταθερά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν ρυθµίζετε το χρονοδιακόπτη να 
σταµατήσει και να ξεκινήσει την ίδια ώρα, 
επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία (από 
το “ ” έως το “ ”) µία ακόµη φορά. 

• Μετά τον προγραµµατισµό του 
χρονοδιακόπτη στην οθόνη εµφανιζεται ο 
υπολειπόµενος χρόνος.

1
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• Πιέστε το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας 
του χρονοδιακόπτη για να διακοπεί ο 
προγραµµατισµός. Η ένδειξη στην οθόνη 
εξαφανίζεται.

Για παράδειγµα: (∆είτε την εικόvα 5)
Όταν ο χρονοδιακόπτης έχει προγραµµατιστεί 
για να διακόψει τη λειτουργία του συστήµατος 
µετά από 3 ώρες και να θέσει σε λειτουργία το 
σύστηµα µετά από 4 ώρες, το σύστηµα θα 
σταµατησει µετά από 3 ώρες και θα τεθεί σε 
λειτουργία µετά από µία ώρα.

5-3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (∆είτε την εικόvα 6)

• Όταν το σύστηµα έχει εγκατασταθεί σύµφωνα µε 
τον τρόπο που υποδεικνύεται στις εικόνες 7 και 8, 
είναι αναγκαίο να καθοριστεί το κύριο 
τηλεχειριστήριο.

• Όταν µία εξωτερική µονάδα συνδέεται µε πολλές 
µονάδες αλλαγής αέρα, επιλέξτε µία από τις 
συσκευές τηλεχειρισµού ως κύρια συσκευή 
τηλεχειρισµού.  (∆είτε την εικόvα 7)

• Όταν µία εξωτερική µονάδα συνδέεται µε πολλές 
εξωτερικές µονάδες αλλαγής αέρα και εσωτερικές 
µονάδες κλιµατισµού, επιλέξτε µία από τις 
συσκευές τηλεχειρισµού των εσωτερικών 
µονάδων ως κύρια συσκευή τηλεχειρισµού.
(∆είτε την εικόvα 8)
∆ιαφορετικά, η λειτουργία του συστήµατος θα 
µεταβληθεί από τον εξωτερικό κλιµατισµό κατά τη 
διάρκεια αυτόµατης λειτουργίας.

• Μόνο η κύρια συσκευή τηλεχειρισµού µπορεί να 
επιλέξει θέρµανση, ψύξη ή αυτόµατη (Μόνο 
εφόσον η συσκευή τηλεχειρισµού της µονάδας 
αλλαγής αέρα έχει επιλεχθεί ως κύρια συσκευή 
τηλεχειρισµού) λειτουργία.

• Στις οθόνες των δευτερευόντων τηλεχειριστηρίων 
εµφανίζεται η ένδειξη “ ” (αλλαγή υπό 
έλεγχο) και αυτόµατα ακολουθούν τον τρόπο 
λειτουργίας που ορίζεται από το κύριο 
τηλεχειριστήριο.
Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής µόνο σε 
λειτουργία ανεµιστήρα µε συσκευές 
τηλεχειρισµού υπηρέτες.

Καθορισµός του κύριου τηλεχειριστηρίου
(∆είτε την εικόvα 6)
Πιέστε το κουµπί επιλογής του τρόπου 
λειτουργίας στο τρέχον κύριο τηλεχειριστήριο 
για 4 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη που δείχνει “ ”(αλλαγή υπό 
έλεγχο) όλων των συσκευών τηλεχειρισµού 
υπηρετών που συνδέονται στην ίδια εξωτερική 
µονάδα αναβοσβήνει.

Πιέστε το κουµπί επιλογής του τρόπου 
λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να 
καθορίσετε ως κύριο τηλεχειριστήριο. Η 
διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το 
τηλεχειριστήριο έχει οριστεί ως κύριο 
τηλεχειριστήριο και η ένδειξη “ ” στην 
οθόνη (αλλάγη υπό έλεγχο) εξαφανίζεται. 
Στην οθόνη των άλλων τηλεχειριστηρίων 
διατηρείται η ένδειξη “ ” (αλλαγή υπό 
έλεγχο).

5-4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑ∆ΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Εκτός από τον ατοµικό έλεγχο (µε ένα τηλεχειριστήριο 
για κάθε µονάδα), το σύστηµα αυτό παρέχει ακόµη δύο 
τρόπους ελέγχου. Εάν η µονάδα σας είναι ένα από τα 
ακόλουθα συστήµατα ελέγχου, ελέγξτε τα παρακάτω.
• Οµαδικό σύστηµα ελέγχου
Ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει έως 16 εσωτερικές 
µονάδες. Όλες οι εσωτερικές µονάδες έχουν 
ρυθµιστεί µε τον ίδιο τρόπο.

• Σύστηµα ελέγχου µε δύο τηλεχειριστήρια
∆ύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν µια εσωτερική 
µονάδα (στην περίπτωση οµαδικού συστήµατος 
ελέγχου, µία οµάδα εσωτερικών µονάδων). Η 
µονάδα λειτουργεί ατοµικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Στην περίπτωση αλλαγής του συνδυασµού 
ή των ρυθµίσεων των συστηµάτων 
οµαδικού ελέγχου ή του συστήµατος µε δύο 
τηλεχειριστήρια, επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο της Daikin.

6. ΤΕΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για να εξασφαλιστεί η τέλεια λειτουργία του 
συστήµατος ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις.
• Ρυθµίστε κατάλληλα το στόµιο εξαγωγής αέρα και 
αποφεύγετε το ρεύµα αέρα να πηγαίνει 
κατευθείαν στα άτοµα που υπάρχουν στο χώρο.

• Για ένα άνετο περιβάλλον ρυθµίστε κατάλληλα τη 
θερµοκρασία του χώρου. Αποφύγετε την 
υπερβολική θέρµανση ή ψύξη.

• Εµποδίστε την είσοδο των ακτίνων του ηλίου στο 
χώρο κατά τη λειτουργία ψύξης κλείνοντας τις 
κουρτίνες ή τα παντζούρια.

• Εξαερίζετε συχνά.
Η παρατεταµένη χρήση απαιτεί ειδική προσοχή 
στον εξαερισµό.

• Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα. Εάν οι 
πόρτες και τα παράθυρα παραµείνουν ανοιχτά ο 
αέρας θα βγει από το χώρο µειώνωντας έτσι την 
ψύξη ή τη θέρµανση.

• Ποτέ µην τοποθετείτε αντικείµενα κοντά στα 
στόµια εισαγωής και εξαγωγής της µονάδας. 

1
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Μπορεί να µειώσουν την αποδοτικότητα της 
µονάδας ή και τη διακοπή λειτουργίας.

• Κλείστε την ηλεκτρική τροφοδοσία της µονάδας 
όταν δεν χρησιµοποιείται για µεγάλες περιόδους. 
Όταν παραµένει ανοιχτός χρησιµοποιεί ηλεκτρικό 
ρεύµα. Πριν επανεκκινήσετε τη µονάδα, ανοίξτε 
την τροφοδοσία 6 ώρες πριν τεθεί σε λειτουργία για 
να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία. (Ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο “∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”.)

• Όταν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “ ” 
(καθαρισµός του φίλτρου αέρα), απευθυνθείτε σε 
ένα εξειδικευµένο τεχνικό για τον καθαρισµό του 
φίλτρου. (∆είτε το κεφάλαιο “ΣYNTHPHΣΗ”)

• Κρατήστε την εσωτερική µονάδα και το 
τηλεχειριστήριο τουλάχιστον σε απόσταση 1 m 
από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, και άλλο συναφή 
εξοπλισµό.
Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν 
στατικές ή παραµορφωµένες εικόνες.

• Χρειάζεται χρόνος για να φτάσει η θερµοκρασία 
δωµατίου την ρυθµισµένη θερµοκρασία.
Συστήνουµε να αρχίστε την κανονική λειτουργία 
πριν χρησιµοποιήστε την λειτουργία 
χρονοδιακόπτη.

7. ΣYNTHPHΣΗ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ 
ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

• ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ.

• ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΕΡΑ ΣΕ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 50°C Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ.

7-1 ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ 
ΑΕΡΑ

(Το φίλτρο του αέρα είναι προαιρετικό παρελκόµενο)
Σχετικά µε την αντικατάσταση του φίλτρου 
διαρκείας της DAIKIN
Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα όταν εµφανίζεται η 
ένδειξη “ ” (καθαρισµός του φίλτρου αέρα).

Αυξήστε τη συχνότητα των καθαρισµών αν η 
µονάδα έχει εγκατασταθεί σε δωµάτιο όπου ο 
αέρας είναι πολύ µολυσµένος.
(Σαν κανόνα καλής πρακτικής, καθαρίζετε το 
φίλτρο τακτικά.)

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα του αέρα.

2. Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα.
Χρησιµοποιήστε ηλεκτρική σκούπα A) ή πλύνετε 
το φίλτρο αέρα µε νερό B).

A)Χρησιµοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

B)Πλύσιµο µε νερό.
Για να καθαρίσετε το φίλτρο 
αέρα, χρησιµοποιήστε 
µαλακή βούρτσα και 
ουδέτερο απορρυπαντικό.
Αποµακρύνετε το νερό και στεγνώστε στη σκιά 
µετά τον καθαρισµό.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.
4. Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜBΟΛΟΥ 
ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ στο τηλεχειριστήριο.
Η ένδειξη “ ” (καθαρισµός του φίλτρου αέρα) 
εξαφανίζεται.

Σχετικά µε το φίλτρο αέρα
Καθαρίστε το φίλτρο αέρα µε την κατάλληλη 
µέθοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην αφαιρείτε το φίλτρο αέρα παρά µόνο όταν το 
καθαρίζετε.
Ασκοπος χειρισµός µπορεί να καταστρέψει το 
φίλτρο.

ΠΩΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ
1. Καθαρίστε µε ένα µαλακό ύφασµα.

2. Οταν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τους 
λεκέδες, χρησιµοποιήστε νερό ή ουδέτερο 
απορρυπαντικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά, βενζίνη 
καθαρισµού, σκόνη γυαλίσµατος ή υγρά 
εντοµοκτόνα. Μπορεί να ξεθωριάσουν το χρώµα 
ή να προκαλέσουν παραµόρφωση.

• Μην αφήνετε να βραχεί η µονάδα. Μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

8. ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ∆ΕΝ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

8-1 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
• Το σύστηµα δεν ξεικνάει αµέσως µε την πίεση 
του κουµπιού ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ στη συσκευή 
τηλεχειρισµού.
Εάν ανάψει η λυχνία λειτουργίας, το σύστηµα 
βρίσκεται σε κανονική κατάσταση.
Για να µην ηπερφορτωθεί το µοτέρ του 
συµπιεστή, το σύστηµα ξεκινάει 5 λεπτά µετά την 
επιλογή της θέσης  ΈΝΑΡΞΗ, στην περίπτωση 
που είχε γίνει επιλογή του ΠΑΥΣΗ λίγο πριν. 
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Η ίδια επιβράδυνση στην έναρξη λειτουργίας 
παρατηρείται και µετά τη χρήση του κουµπιού 
επιλογής λειτουργίας.

• Αν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 
“ ” (υπό κεντρικό έλεγχο) πιέζοντας 
το κουµπί λειτουργίας η ένδειξη αναβοσβήνει 
για µερικά δευτερόλεπτα.
Αυτό σηµαίνει ότι η κεντρική συσκευή ελέγχει τη 
µονάδα.
Η ένδειξη που αναβοσβήνει σηµαίνει ότι το 
τηλεχειριστήριο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.

• Το κλιµατιστικό, ανοίγοντας την ηλεκτρική 
τροφοδοσία, δεν τίθεται αµέσως σε λειτουργία.
Περιµένετε ένα λεπτό µέχρι να προετοιµαστεί ο 
µικροϋπολογιστής για τη λειτουργία.

8-2 ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

• Όταν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 
“ ” (αλλαγή υπό έλεγχο), σηµαίνει ότι 
πρόκειται για ένα δευτερεύον τηλεχειριστήριο.

• Όταν ο αποµακρυσµένος διακόπτης αλλαγής 
ψύξης/θέρµανσης έχει εγκατασταθεί και στην 
οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “ ” 
(αλλαγή υπό έλεγχο).
Αυτό γίνεται γιατί η ο έλεγχος της αλλαγής ψύξης/
θέρµανσης γίνεται από τον αποµακρυσµένο 
διακόπτη αλλαγής ψύξης/θέρµανσης. 
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Daikin για να 
µάθετε που έχει εγκατασταθεί αυτός ο διακόπτης.

8-3 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΙΘΑΝΗ, ΑΛΛΑ Η ΨΥΞΗ ΚΑΙ Η 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ∆Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

• Όταν η εξωτερική θερµοκρασία ξεπερνά τα 
όρια των συνθηκών χρήσης, η µονάδα 
αυτόµατα περνάει από την ψύξη ή τη 
θέρµανση στη λειτουργία ανεµιστήρα.

8-4 ∆ΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΕΡΑΣ
• Η εξωτερική θερµοκρασία έχει πέσει στους 

0°C ή χαµηλότερα ενώ ήταν ενεργοποιηµένη η 
λειτουργία “ψύξης” ή “ανεµιστήρα”.
Ο ανεµιστήρας αυτόµατα σταµατάει λόγω της 
εξωτερικής θερµοκρασίας.

8-5 ΛΕΥΚΟΣ ΑΤΜΟΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

Μονάδα αλλαγής αέρα
• Όταν εξέρχονται ατµοί κατά τη λειτουργία 
ψύξης
Αν το εσωτερικό της µονάδας είναι πολύ 
µολυσµένο, η κατανοµή της θερµοκρασίας στο 
εσωτερικό της γίνεται ανοµοιόµορφα. Εάν 
χρειάζεται να καθαρίσετε το εσωτερικό της 
µονάδας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά 
µε τον καθαρισµό της µονάδας, απευθυνθείτε 
στον αντιπρόσωπο της Daikin. Η εργασία αυτή 
πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό.

• Μόλις σταµατήσει η λειτουργία ψύξης και εάν 
η εξωτερική υγρασία και θερµοκρασία είναι 
χαµηλές.
Αυτό συµβαίνει γιατί το θερµό αέριο ψύξης 
διοχετεύεται πίσω στη µονάδα και παράγει ατµό.

Μονάδα αλλαγής αέρα, εξωτερική µονάδα
• Όταν το συστηµα µετά από τη λειτουργία 
απόψυξης αρχίζει τη λειτουργία θέρµανσης.
Η υγρασία που παράγεται από την απόψυξη 
γίνεται ατµός και αποβάλλεται.

8-6 ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μονάδα αλλαγής αέρα
• Αµέσως µετά την ενεργοποίηση της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας ακούγεται ένας 
χαρακτηριστικός συριχτός θόρυβος.
Η ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής µέσα στη 
µονάδα αρχίζει να λειτουργεί και κάνει θόρυβο.
Ο όγκος της µειώνεται σε 1 λεπτό περίπου.

• Ένας συνεχής θόρυβος παφλασµού 
ακούγεται όταν το σύστηµα βρίσκεται στη 
λειτουργία ψύξης ή κατά την παύση 
λειτουργίας.
Όταν λειτουργεί η αντλία αποστράγγισης 
(προαιρετικό εξάρτηµα) παράγεται αυτός ο 
θόρυβος.

• Ένα ελαφρύ τρίξιµο ακούγεται όταν το 
σύστηµα σταµατά µετά από τη λειτουργία 
θέρµανσης.
Η διαστολή και η συστολή των πλαστικών 
εξαρτηµάτων που προκαλείται από την αλλαγή 
θερµοκρασιας παράγουν αυτό το θόρυβο.

• Ένας χαµηλός θόρυβος “χρσσ”, “χουρ-χουρ” 
ακούγεται όταν η µονάδα είναι σταµατηµένη.
Όταν η άλλη µονάδα λειτουργεί, ο θόρυβος 
ακούγεται. Για να αποφευχθεί η παραµονή του 
λαδιού και του ψυκτικού στο σύστηµα, µία µικρή 
ποσοτητα ψυκτικού συνεχίζει να ρέει.

Μονάδα αλλαγής αέρα, εξωτερική µονάδα
• Όταν το σύστηµα βρίσκεται στη λειτουργία 
ψύξης ή απόψυξης ακούγεται ένας συνεχής 
συριχτός θόρυβος.
Είναι ο θόρυβος του ψυκτικού αερίου που τρέχει 
µέσα στο σύστηµα.

• Ένας συριχτός θόρυβος που ακούγεται κατά 
την έναρξη λειτουργίας ή αµέσως µετά την 
παύση λειτουργίας ή µετά την απόψυξη.
Αυτός είναι ο θόρυβος του ψυκτικού που 
προκαλείται λόγω διακοπής ή αλλαγής της ροης.

Εξωτερική µονάδα
• Όταν αλλάζει η τόνος του θορύβου 
λειτουργίας.
Η αλλαγή αυτή προκαλείται από την αλλαγή της 
συχνότητας.
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8-7 ΣΚΟΝΗ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α
• Όταν η µονάδα χρησιµοποιείται µετά από 
αδράνεια µεγάλου χρονικού διαστήµατος.
Αυτό συµβαίνει επειδή σκόνη έχει εισέλθει στη 
µονάδα.

8-8 ΟΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΟΣΜΕΣ

• Η µονάδα ενδέχεται να απορροφά οσµές από 
τον εξωτερικό αέρα.

8-9 Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

• Κατά τη λειτουργία.
Η ταχύτητα του ανεµιστήρα ελέγχεται µε σκοπό τη 
βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος.

8-10 ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ “ ”

• Αυτό συµβαίνει αµέσως µετά το άνοιγµα της 
τροφοδοσίας και σηµαίνει ότι η συσκευή 
τηλεχειρισµού είναι σε κανονική κατάσταση.
Η κατάσταση αυτή διατηρείται για ένα λεπτό.

8-11 Ο ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

• Αυτό συµβαίνει για να αποφευχθεί η 
παραµονή λαδιού και ψυκτικού στο 
συµπιεστή. Η µονάδα θα σταµατήσει µετά 
από 5 έως 10 λεπτά.

8-12 ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΟΤΑΝ Η ΜΟΝΑ∆Α ∆Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

• Αυτό συµβαίνει γιατί ο θερµαντήρας του 
κάρτερ θερµαίνει το συµπιεστή έτσι ώστε να 
µπορεί να ξεκινήσει οµαλά.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εάν παρουσιαστεί κάποια από τις παρακάτω 
δυσλειτουργίες, λάβετε τα παρακάτω µέτρα και 
επικοινωνηστε µε τον αντιπρόσωπο της Daikin.
Το σύστηµα πρέπει να επισκευαστεί από 
εξειδικευµένο τεχνικό.
• Μία συσκευή ασφαλείας όπως η ασφάλεια, ο 
διακόπτης κυκλώµατος ή ένας διακόπτης 
ανίχνευσης διαφυγής στη γη ενεργοποιούνται 
συχνά ή ο διακόπτης ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ 
λειτουργίας δε λειτουργεί κανονικά.
Αντιµετώπιση: Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη 
τροφοδοσίας.

• ∆ιαρροή νερού από τη µονάδα.
Αντιµετώπιση: ∆ιακόψτε τη λειτουργία.

• Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “ ”, ο 
αριθµός της µονάδας και η λυχνία λειτουργίας 
αναβοσβήνουν ενω εµφανιζεται ο κωδικός 
σφάλµατος. (∆είτε την εικόvα 9)

1. Οθόνη ελέγχου
2. Αριθµός µονάδας στην οποία παρουσιάστηκε 
δυσλειτουργία

3. Λυχνία λειτουργίας
4. Κωδικός σφάλµατος

Αντιµετώπιση: Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο 
της Daikin και αναφέρατε τον κωδικό σφάλµατος.

Εάν το σύστηµα δεν λειτουργεί κανονικά, εκτος 
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
παραπάνω και εάν καµία από τις 
δυσλειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω 
δεν είναι εµφανής, ελέγξτε το σύστηµα µε βάση 
τις παρακάτω διαδικασίες.
1. Εάν το σύστηµα δε λειτουργεί καθόλου.
• Ελεγξτε µήπως έχει γίνει διακοπή ρεύµατος.
Περιµενετε µέχρι να επανέλθει το ρεύµα. Εάν 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας γίνει διακοπή 
ρεύµατος, το σύστηµα τίθεται σε λειτουργία 
αυτόµατα αµέσως µετά την επαναφορά του 
ρεύµατος.

• Ελέγξτε µήπως έχει καεί κάποια ασφάλεια ή 
µήπως έχει ενεργοποιηθεί κάποιος διακόπτης 
κυκλώµατος. Αλλάξτε την ασφαλεια ή 
επαναφέρατε το διακόπτη κυκλώµατος στην 
κανονική του θέση εάν είναι αναγκαίο.

2. Εάν το σύστηµα ξεκινά µε τη λειτουργία του 
ανεµιστήρα αλλά όταν περνάει στη λειτουργία 
θέρµανσης ή ψύξης σταµατά.

• Ελέγξτε αν το στόµιο εισόδου και εξόδου της 
µονάδας αλλαγής αέρα δεν είναι µπουκωµένο.
Αφαιρέστε το εµπόδιο και επαναφέρατε τις 
κανονικές συνθήκες αερισµού.

• Ελέγξτε εάν στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου 
εµφανίζεται η ένδειξη “ ” (καθαρισµός του 
φίλτρου αέρα). (∆είτε το κεφάλαιο “ΣYNTH-
PHΣΗ”)

3. Το σύστηµα λειτουργεί αλλά η ψύξη και η 
θέρµανση είναι ανεπαρκής.

• Ελέγξτε αν το στόµιο εισόδου και εξόδου της 
µονάδας αλλαγής αέρα δεν είναι µπουκωµένο.
Αφαιρέστε το εµπόδιο και επαναφέρατε τις 
κανονικές συνθήκες αερισµού.

• Ελέγξτε µήπως το φίλτρο αέρα είναι 
µπουκωµένο. (∆είτε το κεφάλαιο “ΣYNTHPHΣΗ”)

TEST
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