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Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το 
κλιματιστικό της Daikin. Προτού το χρησιμοποιήσετε, 
διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο 
λειτουργίας.  Αυτό θα σας εξηγήσει ποια είναι η 
σωστή χρήση της μονάδας και θα σας βοηθήσει 
σε περίπτωση προβλήματος. Αφού διαβάσετε το 
εγχειρίδιο, φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.
Λειτουργία: ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας 
του τηλεχειριστηρίου για λεπτομέρειες σχετικά με τις 
ονομασίες και τις λειτουργίες των χειριστηρίων και 
των ενδείξεων του τηλεχειριστηρίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Το κλιματιστικό σας επισημαίνεται με αυτό 
το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 
απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά 
απορρίμματα.
Μη επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι 
σας το σύστημα: η αποσυναρμολόγηση του 
συστήματος και ο χειρισμός του ψυκτικού, του 
λαδιού και των λοιπών εξαρτημάτων πρέπει 
να πραγματοποιούνται από ειδικά καταρτισμένο 
τεχνικό εγκατάστασης σύμφωνα με την τοπική 
και εθνική νομοθεσία.
Τα κλιματιστικά πρέπει να υφίστανται ειδική 
επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή 
τους, την ανακύκλωση και την ανάκτησή τους. 
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του 
προϊόντος, συμβάλλετε στην αποφυγή των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης 
ή με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.
Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το 
τηλεχειριστήριο και να απορρίπτονται χωριστά 
σύμφωνα με τις σχετικές τοπικές και εθνικές 
νομοθεσίες.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ ............................................................. [1]
1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ 

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.................................... 1
2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ........................ 2
3. ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ................................... 5
4. ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ................................ 5
5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ........................... 6
6. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ................................ 7
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

(ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) .................. 8
8. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ 

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ .... 10
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ............. 13

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό

Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο.

Τύπος ψυκτικού: R410A

Τιμή GWP
(1)

: 1975
(1)

 GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• ∆ιαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει 
το τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιείτε.

Αν η εγκατάστασή σας διαθέτει σύστημα ελέγχου 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, απευθυνθείτε 
στον αντιπρόσωπο της Daikin για τη λειτουργία που 
αντιστοιχεί στο σύστημά σας.

• Τύπος με αντλία θερμότητας
Αυτό το σύστημα παρέχει λειτουργίες ψύξης, 
θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, πρόγραμμα 
αφύγρανσης και ανεμιστήρα.

• Υπάρχουν δύο τύποι ενσύρματων 
τηλεχειριστηρίων: BRC1E και BRC1D.
Εάν χρησιμοποιείτε τον τύπο BRC1E, διαβάστε 
το εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει το 
τηλεχειριστήριο.

1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1 Εσωτερική μονάδα

2 Εξωτερική μονάδα

3 Μονάδα με 
τηλεχειριστήριο

2

1

3

1

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
∆ΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Αυτό το σύστημα παρέχει δύο άλλα συστήματα 
ελέγχου, εκτός από το σύστημα μεμονωμένου 
ελέγχου (ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει μία εσωτερική 
μονάδα). Εάν η μονάδα σας διαθέτει το ακόλουθο 
σύστημα ελέγχου, ελέγξτε τα παρακάτω.

• Σύστημα ομαδικού ελέγχου
Ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει έως και 
16 εσωτερικές μονάδες.
'Όλες οι εσωτερικές μονάδες έχουν ίδιες 
ρυθμίσεις.

• Σύστημα ελέγχου με δύο τηλεχειριστήρια
∆ύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν μία εσωτερική 
μονάδα (σε περίπτωση συστήματος ομαδικού 
ελέγχου, μία ομάδα εσωτερικών μονάδων)
Η μονάδα ελέγχεται μεμονωμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Σε περίπτωση αλλαγής του συνδυασμού ή της 
ρύθμισης ομαδικού ελέγχου και συστήματος 
ελέγχου με δύο τηλεχειριστήρια, απευθυνθείτε 
στον αντιπρόσωπο της Daikin.

 Συμβουλευτείτε το σχήμα στη σελίδα [1] 

Ονομασίες και λειτουργίες εξαρτημάτων

a Εσωτερική μονάδα

b

Εξωτερική μονάδα 
• Η εξωτερική εμφάνιση της εξωτερικής 
μονάδας διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία 
απόδοσης.
Η εξωτερική μονάδα που απεικονίζεται στο 
σχήμα χρησιμοποιείται ενδεικτικά για την 
παρουσίαση των λειτουργιών.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Daikin 
και επαληθεύστε τον τύπο εξωτερικής 
μονάδας που διαθέτετε.

c Τηλεχειριστήριο

d Είσοδος αέρα

e Εκκένωση αέρα

f Έξοδος αέρα

g Πτερύγιο ροής αέρα (στην έξοδο αέρα)

h
Σωληνώσεις ψυκτικού, ηλεκτρικό καλώδιο 
σύνδεσης

i Σωλήνας αποστράγγισης

j
Πλέγμα αναρρόφησης
Το ενσωματωμένο φίλτρο αέρα απομακρύνει 
σκόνη και ακαθαρσίες.

k
Καλώδιο γείωσης
Γειώστε την εξωτερική μονάδα για να 
αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία.
Ελληνικά



Για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες 
του κλιματιστικού και να αποφύγετε τυχόν 
δυσλειτουργία λόγω εσφαλμένου χειρισμού, 
συνιστάται πριν από τη χρήση να διαβάσετε 
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Το παρόν κλιματιστικό ανήκει στις «συσκευές που 
δεν είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό».

• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο 
παρόν κατηγοριοποιούνται με τις ενδείξεις 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και στις δύο 
αυτές κατηγορίες περιέχονται σημαντικές 
πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλεια. 
Φροντίζετε να τηρείτε όλες τις προφυλάξεις 
ανεξαιρέτως.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ...Η μη αυστηρή τήρηση αυτών 
των οδηγιών ενδέχεται να 
προκαλέσει τραυματισμό ή 
θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ..........Η μη αυστηρή τήρηση αυτών 
των οδηγιών ενδέχεται να 
προκαλέσει υλικές ζημιές ή 
τραυματισμό, η σοβαρότητα 
των οποίων εξαρτάται από τις 
περιστάσεις.

• Αφού διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο, φυλάξτε 
το σε ένα μέρος όπου να μπορείτε να 
ανατρέχετε σε αυτό όποτε χρειάζεται. Αν 
παραχωρήσετε τον εξοπλισμό σε έναν νέο 
χρήστη, φροντίστε να του παραδώσετε και 
το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η παρατεταμένη, 
άμεση έκθεση σε ψυχρό ή θερμό αέρα από το 
κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι υπερβολικά 
ψυχρός ή υπερβολικά θερμός μπορεί να 
βλάψει τη φυσική σας κατάσταση και την 
υγεία σας.

Όταν το κλιματιστικό παρουσιάζει 
δυσλειτουργία (αναδίδεται μυρωδιά καμένου 
κλπ.), απενεργοποιήστε τη μονάδα και 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της 
περιοχής σας.
Η παρατεταμένη λειτουργία υπό αυτές τις 
συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Για τις εργασίες εγκατάστασης, 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της 
περιοχής σας.
Αν διεξαγάγετε μόνοι σας την εγκατάσταση 
ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ελληνικά
Για την τροποποίηση, την επισκευή και τη 
συντήρηση του κλιματιστικού, συμβουλευτείτε 
τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Οι εσφαλμένες εργασίες ενδέχεται να προκα-
λέσουν διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως 
ράβδους, τα δάχτυλά σας κλπ. στην είσοδο ή 
την έξοδο αέρα.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός εξαιτίας 
της επαφής με τα πτερύγια του ανεμιστήρα του 
κλιματιστικού.

Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, λάβετε τις 
απαραίτητες προφυλάξεις για το ενδεχόμενο 
φωτιάς.
Αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλ. 
δεν παράγει ψυχρό ή θερμό αέρα, αιτία μπορεί 
να είναι η διαρροή ψυκτικού. Συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπό σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσα 
στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και υπό 
κανονικές συνθήκες δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε 
περίπτωση διαρροής, η επαφή με μια γυμνή 
εστία υγραερίου, θερμαντήρα ή κουζίνα 
ενδέχεται να προκαλέσει την παραγωγή 
βλαβερών αερίων. Μην συνεχίζετε τη χρήση του 
κλιματιστικού κλιματιστικό σας, έως ότου ένας 
εξουσιοδοτημένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η 
διαρροή έχει επισκευαστεί.

Για τις ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση 
διαρροής ψυκτικού, συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Όταν το κλιματιστικό πρόκειται να εγκατασταθεί 
σε μικρό χώρο, είναι απαραίτητο να ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε, σε περίπτωση 
διαρροής, η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού 
να μην υπερβεί το όριο συγκέντρωσης. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί 
ατύχημα λόγω εξάντλησης του οξυγόνου.

Για τη σύνδεση των αξεσουάρ, συμβου-
λευτείτε καταρτισμένους επαγγελματίες 
και χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που 
καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
Εάν προκληθεί κάποια βλάβη από τις δικές σας 
εργασίες, αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε 
διαρροές νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Για την αλλαγή θέσης και την εκ νέου 
εγκατάσταση του κλιματιστικού, 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο 
της περιοχής σας.
Οι εσφαλμένες εργασίες εγκατάστασης 
ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε ασφάλειες 
με τις σωστές ενδείξεις τάσης.
Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες ασφάλειες, 
χάλκινα ή άλλα καλώδια ως υποκατάστατα, 
καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά, τραυματισμός ή ζημιά στη μονάδα.
2



Φροντίζετε να γειώνετε τη μονάδα.
Μην γειώνετε τη μονάδα σε κοινόχρηστο αγωγό, 
σε αλεξικέραυνο ή σε καλώδιο γείωσης 
τηλεφώνου.
Η εσφαλμένη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μια υψηλή αυξομείωση του ρεύματος από 
κεραυνό ή άλλες πηγές ενδέχεται να προκαλέσει 
ζημιά στο κλιματιστικό.

Φροντίζετε να εγκαθιστάτε 
ασφαλειοδιακόπτη διαρροής.
Η μη εγκατάσταση ασφαλειοδιακόπτη διαρροής 
ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.

Αν το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό εξαιτίας 
κάποιας φυσικής καταστροφής, όπως 
πλημμύρα ή τυφώνας, συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπο.
Σε αυτήν την περίπτωση, μην λειτουργείτε 
το κλιματιστικό, διαφορετικά ενδέχεται να 
προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά.

Μην εκκινείτε ή διακόπτετε τη λειτουργία του 
κλιματιστικού με τον διακόπτη παροχής 
ισχύος στη θέση ON (Ενεργοποίηση) ή OFF 
(Απενεργοποίηση).
Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να 
προκληθεί πυρκαγιά ή διαρροή νερού. 
Επιπλέον, αν ενεργοποιηθεί η αντιστάθμιση 
διακοπής ρεύματος, ο ανεμιστήρας θα αρχίσει 
απότομα να περιστρέφεται, γεγονός που 
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 
ατμόσφαιρα με αναθυμιάσεις λαδιού, 
όπως μαγειρικό λάδι ή λάδι μηχανής.
Οι αναθυμιάσεις λαδιού ενδέχεται να προκα-
λέσουν ρωγμές, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους 
με υπερβολική συγκέντρωση αναθυμιάσεων 
λαδιού, όπως μαγειρεία, ή σε χώρους 
με εύφλεκτα αέρια, διαβρωτικά αέρια 
ή μεταλλική σκόνη.
Η χρήση του προϊόντος σε τέτοιου είδους 
τοποθεσίες ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά 
ή βλάβη του προϊόντος.

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά 
(π.χ. σπρέι μαλλιών ή εντομοκτόνα) 
κοντά στο προϊόν.
Μην καθαρίζετε το προϊόν με οργανικούς 
διαλύτες όπως διαλυτικό μπογιάς.
Η χρήση οργανικών διαλυτών ενδέχεται να 
προκαλέσει ρωγμές στο προϊόν, ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά.

Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε αποκλειστική 
παροχή ισχύος για το κλιματιστικό.
Η χρήση οποιασδήποτε άλλης παροχής ισχύος 
ενδέχεται να προκαλέσει έκλυση θερμότητας, 
πυρκαγιά ή βλάβη του προϊόντος.
3

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού του 
κλιματιστικού, συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Τυχόν ακατάλληλος καθαρισμός ενδέχεται να 
προκαλέσει θραύση των πλαστικών 
εξαρτημάτων, διαρροή νερού και άλλες ζημιές, 
καθώς και ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για 
διαφορετική χρήση από αυτή για την οποία 
προορίζεται.
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη 
οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή 
έργων τέχνης, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί 
αρνητικά η απόδοση, η ποιότητα ή/και η διάρκεια 
ζωής τους.

Μην αφαιρείτε το προστατευτικό ανεμιστήρα 
της εξωτερικής μονάδας.
Το προστατευτικό προστατεύει από τον 
ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας της μονάδας, ο 
οποίος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Για να αποφευχθεί τυχόν εξάντληση 
οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο 
αερίζεται σωστά σε περίπτωση που, μαζί με 
το κλιματιστικό, χρησιμοποιείται εξοπλισμός 
όπως εστία υγραερίου.

Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγχετε τη 
βάση και τα στηρίγματα της μονάδας για 
πιθανές φθορές.
Αν οι φθορές δεν επισκευαστούν, η μονάδα 
ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει 
τραυματισμό.

Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα 
σπρέι κοντά στη μονάδα καθώς ενδέχεται να 
προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα δοχεία, όπως 
δοχεία σπρέι, σε απόσταση 1 μέτρου από το 
στόμιο εκροής αέρα.
Τα δοχεία ενδέχεται να εκραγούν, λόγω της 
επίδρασης της εξόδου θερμού αέρα από την 
εσωτερική ή εξωτερική μονάδα.

Πριν από τον καθαρισμό, φροντίζετε να 
διακόπτετε τη λειτουργία της μονάδας, να 
απενεργοποιείτε τον διακόπτη ή να 
αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.

Για να αποφευχθεί τυχόν ηλεκτροπληξία, μην 
χειρίζεστε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι 
ευάλωτα στην υγρασία ακριβώς κάτω από 
την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα.
Υπό ορισμένες συνθήκες, η συμπύκνωση στην 
κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού, τυχόν 
ακαθαρσίες στο φίλτρο αέρα ή απόφραξη στην 
αποστράγγιση ενδέχεται να προκαλέσουν 
στάξιμο που μπορεί να βουλώσει ή να 
καταστρέψει τα παραπάνω στοιχεία.
Ελληνικά



Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν 
γυμνή φλόγα σε σημεία εκτεθειμένα στη ροή 
αέρα της μονάδας, καθώς ενδέχεται να 
προκληθεί ανάφλεξη της εστίας υγραερίου.

Μην τοποθετείτε συσκευές θέρμανσης 
ακριβώς κάτω από τη μονάδα, καθώς 
η θερμότητα που παράγεται μπορεί να 
προκαλέσει παραμόρφωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν 
επάνω στην εξωτερική μονάδα και μην 
τοποθετείτε αντικείμενα επάνω της.
Τυχόν πτώση από τη μονάδα ενδέχεται να 
προκαλέσει τραυματισμό.

Φροντίζετε να μην εκτίθενται παιδιά, φυτά ή 
ζώα απευθείας στη ροή αέρα από τη μονάδα, 
καθώς ενδέχεται να προκύψουν αρνητικές 
επιδράσεις.

Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, καθώς 
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό (ανθοδοχεία 
κλπ.) επάνω στη μονάδα, καθώς ενδέχεται 
να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε 
οποιοδήποτε σημείο υπάρχει κίνδυνος 
διαρροής εύφλεκτου αερίου.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συσσώρευση 
αερίου κοντά στο κλιματιστικό ενδέχεται να 
προκαλέσει πυρκαγιά.

Εγκαθιστάτε την αποστράγγιση με τρόπο 
ώστε να πραγματοποιείται πλήρης 
αποστράγγιση.
Αν δεν πραγματοποιείται σωστή αποστράγγιση 
από τον σωλήνα αποστράγγισης της εξωτερικής 
μονάδας κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού, 
μπορεί να συσσωρευτούν ακαθαρσίες και 
υπολείμματα στον σωλήνα και να εμποδιστεί η 
έξοδος της αποστράγγισης.
Αυτή η κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει 
διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, διακόψτε τη λειτουργία του 
κλιματιστικού και συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από 
μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρίες χωρίς 
επίβλεψη.
Ενδέχεται να προκληθούν σωματικοί τραυμα-
τισμοί και αρνητικές συνέπειες για την υγεία.

Πάντα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη στα 
παιδιά, έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν 
παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριό 
της.
Η τυχαία λειτουργία από παιδί πιθανόν να έχει 
ως αποτέλεσμα αρνητικές συνέπειες στις 
σωματικές λειτουργίες ή την υγεία του.

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, μην 
αγγίζετε την είσοδο του αέρα ή τα πτερύγια 
αλουμινίου της μονάδας.
Ελληνικά
Μην τοποθετείτε αντικείμενα πολύ κοντά 
στην εξωτερική μονάδα και μην επιτρέπετε τη 
συσσώρευση φύλλων ή άλλων παρεμφερών 
αντικειμένων γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα προσελκύουν τα μικρά ζώα που 
μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα. Εάν μπουν 
μικρά ζώα στη μονάδα και έρθουν σε επαφή με 
ηλεκτροφόρα εξαρτήματα, πιθανόν να 
προκαλέσουν βλάβες, καπνό ή φωτιά.

Μην εμποδίζετε τις εισόδους ή τις εξόδους 
αέρα.
Η παρεμπόδιση της ροής του αέρα ενδέχεται να 
προκαλέσει ανεπαρκή απόδοση ή πρόβλημα.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν επάνω ή 
γύρω από την εξωτερική μονάδα.
Αν αγγίξουν κατά λάθος τη μονάδα, ενδέχεται να 
προκληθεί τραυματισμός.

Κλείστε τον διακόπτη παροχής ρεύματος 
όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να 
προκληθεί υπερθέρμανση της μονάδας ή φωτιά 
λόγω της συσσώρευσης σκόνης.

Ποτέ μην αγγίζετε τα εσωτερικά εξαρτήματα 
της μονάδας ελέγχου.
Μην αφαιρείτε το μπροστινό πλαίσιο. Η επαφή 
με κάποια εσωτερικά εξαρτήματα προκαλεί 
ηλεκτροπληξία και ζημιά στη μονάδα. Για τον 
έλεγχο και την προσαρμογή των εσωτερικών 
εξαρτημάτων, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο 
της περιοχής σας.

Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε σημεία 
όπου υπάρχει κίνδυνος να βραχεί.
Αν εισχωρήσει νερό στο τηλεχειριστήριο υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτρικής διαρροής και ζημιάς στα 
ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Όταν καθαρίζετε ή ελέγχετε το φίλτρο αέρα, 
προσέχετε τις κινήσεις σας.
Οι εργασίες πρέπει να διεξαχθούν σε μεγάλο 
ύψος, γι' αυτό πρέπει να είστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί.
Αν η σκαλωσιά δεν είναι σταθερή, υπάρχει 
κίνδυνος πτώσης ή ανατροπής και πιθανού 
τραυματισμού.
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 σύμφωνα με τις 
οδηγίες ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου 
υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση, 
προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή.
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Αν η θερμοκρασία ή η υγρασία ξεπερνούν 
το παρακάτω εύρος λειτουργίας, ενδέχεται να 
ενεργοποιηθούν κάποιες συσκευές ασφαλείας και 
το κλιματιστικό να μην μπορεί να λειτουργήσει, ή 
σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να παρατηρηθεί 
νερό που στάζει από την εσωτερική μονάδα.

ΨΥΞΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

DB: Θερμοκρασία ξηρού βολβού (°C)
WB: Θερμοκρασία υγρού βολβού (°C)

Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας στο 
τηλεχειριστήριο είναι από 16°C έως 32°C.

Σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης
• Τοποθετήθηκε το κλιματιστικό σε καλά 
αεριζόμενο χώρο όπου δεν υπάρχουν 
αντικείμενα που το παρεμποδίζουν;

• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό στα 
ακόλουθα σημεία.
α.Όπου υπάρχουν ορυκτέλαια όπως λάδι κοπής
β.Όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση 
σταγονιδίων ή αναθυμιάσεων λαδιού όπως σε 
κουζίνες κλπ.

γ.Όπου υπάρχει πολύ αλάτι όπως σε 
παραθαλάσσιες περιοχές

δ.Όπου υπάρχουν θειούχα αέρια όπως κοντά σε 
θερμές πηγές

ε.Όπου υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις τάσης 
όπως σε εργοστάσιο ή εγκατάσταση

 στ.Σε οχήματα και σκάφη
ζ.Όπου υπάρχουν μηχανήματα που παράγουν 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα

η.Χώροι όπου υπάρχουν τοξικές ή αλκαλικές 
αναθυμιάσεις

• Έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα σε 
περίπτωση χιονόπτωσης;
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε 
τον αντιπρόσωπό σας.

3. ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ

RZQG71 · 100 ·
125 · 140

DB 18 έως 37 80% ή 
λιγότερο DB –15 έως 50

WB 12 έως 28

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

RZQG71 · 100 · 
125 · 140 DB 10 έως 27

DB –19,5 έως 21

WB –20 έως 15,5

4. ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
5

Σχετικά με την καλωδίωση
• Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να 
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο.
Για την εκτέλεση των εργασιών καλωδίωσης, 
επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπό σας. Ποτέ μην 
κάνετε τις εργασίες μόνοι σας.

• Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι 
συνδεδεμένο σε ξεχωριστό κύκλωμα 
παροχής ρεύματος και φροντίστε όλες οι 
ηλεκτρολογικές εργασίες να διεξαχθούν από 
εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους 
τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

∆ώστε επίσης προσοχή στον ήχο 
λειτουργίας
• Έχει επιλεγεί ένα από τα ακόλουθα σημεία;
α.Ένα σημείο το οποίο μπορεί να αντέξει το 
βάρος του κλιματιστικού και το οποίο προκαλεί 
μειωμένο θόρυβο και κραδασμούς.

β.Ένα σημείο όπου ο ζεστός αέρας που 
εκτονώνεται από την έξοδο αέρα της 
εξωτερικής μονάδα και τους ήχους λειτουργίας.

• Είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν εμπόδια 
κοντά στην έξοδο αέρα της εξωτερικής 
μονάδας;
Τυχόν εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν μειωμένη 
απόδοση και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας.

• Εάν κατά τη χρήση παράγεται μη φυσιο-
λογικός θόρυβος, διακόψτε τη λειτουργία 
του κλιματιστικού και συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπό σας ή το τμήμα της τεχνικής 
μας υποστήριξης.

Σχετικά με την αποστράγγιση και τη 
σωλήνωση αποστράγγισης
• Έχει εγκατασταθεί η σωλήνωση 
αποστράγγισης με τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης αποστράγγιση;
Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
κλιματισμού δεν πραγματοποιείται σωστή 
αποστράγγιση από τους εξωτερικούς σωλήνες 
αποστράγγισης, ο σωλήνας έχει πιθανότατα 
φράξει από τη σκόνη και τις ακαθαρσίες. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού από 
την εσωτερική μονάδα. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, διακόψτε τη λειτουργία του κλιμα-
τιστικού και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό 
σας ή το τμήμα της τεχνικής μας υποστήριξης.
Ελληνικά



∆ιαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας που 
συνοδεύει το τηλεχειριστήριο.

• Για να προστατέψετε τη μονάδα, ανοίξτε τον 
διακόπτη παροχής ρεύματος 6 ώρες πριν από 
τη λειτουργία.

• Αν κατά τη λειτουργία διακοπεί η παροχή 
ρεύματος, το σύστημα θα επανεκκινήσει 
αυτόματα όταν επανέλθει το ρεύμα.

[ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
• Όσο συσσωρεύεται πάγος στις σωληνώσεις 
της εξωτερικής μονάδας, τόσο μειώνεται το 
θερμαντικό αποτέλεσμα και το σύστημα 
μεταβαίνει σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.

• Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας 
σταματάει και στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται 
η ένδειξη " ".

• Μετά από 6 έως 8 λεπτά (το μέγιστο 10 λεπτά) 
σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ, το σύστημα 
επανέρχεται στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Σχετικά με τη θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 
και την απόδοση θέρμανσης
• Όσο πέφτει η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα, 
τόσο μειώνεται η απόδοση θέρμανσης του 
κλιματιστικού. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σε 
συνδυασμό με άλλα συστήματα θέρμανσης.

• Θα ενεργοποιηθεί το σύστημα κυκλοφορίας 
ζεστού αέρα, και για τον λόγο αυτό απαιτείται 
κάποιος χρόνος μέχρι να ζεσταθεί ολόκληρος ο 
χώρος μετά την έναρξη λειτουργίας.

• Μέχρι η θερμοκρασία εντός του κλιματιστικού 
μπορέσει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο, λειτουργεί ένας εσωτερικός ανεμιστήρας 
ο οποίος εκλύει ζεστό αέρα. Το τηλεχειριστήριο 
εμφανίζει στην οθόνη την ένδειξη " ". 
Αφήστε την ως έχει και περιμένετε για λίγο.

• Όταν ο ζεστός αέρας παραμένει στο ταβάνι και ο 
αέρας στα πόδια σας είναι κρύος, προτείνουμε να 
χρησιμοποιήσετε έναν κυκλοφορητή (έναν 
ανεμιστήρα που θα κυκλοφορήσει τον αέρα στον 
χώρο). Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ελληνικά
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ 
ΑΕΡΑ

• Υπάρχουν 2 τρόποι να ρυθμίσετε 
τη γωνία εκκένωσης αέρα.

1. Α. Προς τα επάνω και προς 
τα κάτω

2. Β. Προς τα αριστερά και προς 
τα δεξιά

Σχήμα 1

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
• Το εύρος κίνησης του πτερυγίου είναι 
ρυθμιζόμενο. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με 
τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 1)

Πατήστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ για να 
επιλέξετε την κατεύθυνση του αέρα όπως 
φαίνεται παρακάτω.

Η ένδειξη του ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ 
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ αλλάζει όπως 
φαίνεται στα αριστερά, και η 
κατεύθυνση ροής αέρα 
μεταβάλλεται συνεχώς. 
(Αυτόματη ρύθμιση ροής)

Πατήστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ για 
να επιλέξετε την κατεύθυνση αέρα 
της επιλογής σας.

Η ένδειξη του ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ 
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ σταματάει να 
αλλάζει και η κατεύθυνση ροής 
αέρα παραμένει σταθερή 
(σταθερή ρύθμιση 
κατεύθυνσης ροής αέρα).

1 Κατεύθυνση ροής αέρα προς τα επάνω και προς τα 
κάτω

2 Κατεύθυνση ροής αέρα προς τα αριστερά και προς τα 
δεξιά

1 Ρύθμιση ροής

2

1

1
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ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
Στις ακόλουθες συνθήκες, ο μικροϋπολογιστής 
ελέγχει την κατεύθυνση ροής αέρα η οποία μπορεί 
να είναι διαφορετική από την ένδειξη.

Στον τρόπο λειτουργίας περιλαμβάνεται και η 
αυτόματη λειτουργία.

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ∆ΕΞΙΑ
• Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα προς τα 
αριστερά και προς τα δεξιά. (Συμβουλευτείτε 
το σχήμα 1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση μόνο εφόσον 
έχετε σταματήσει τα πτερύγια της κατεύθυνσης 
ροής αέρα σε μια θέση όπου είναι δυνατή η 
ρύθμιση. Εάν επιχειρήσετε να κάνετε ρυθμίσεις 
ενώ τα πτερύγια της μονάδας ακόμα κινούνται, 
μπορεί να τραυματίσετε το χέρι σας στον 
μηχανισμό.

Τρόπος 
λειτουργίας

Ψύξη
Αφύγρανση Θέρμανση

Συνθήκες 
λειτουργίας

• Όταν το 
σύστημα 
βρίσκεται σε 
διαρκή 
λειτουργία με 
κατεύθυνση 
ροής αέρα 
προς τα κάτω
(ο αέρας 
διοχετεύεται σε 
διαφορετική 
κατεύθυνση 
από εκείνη που 
εμφανίζεται 
στην οθόνη 
για το προκα-
θορισμένο 
χρονικό 
διάστημα, ώστε 
να αποτραπεί η 
συγκέντρωση 
στο πτερύγιο.)

• Όταν η 
θερμοκρασία 
δωματίου είναι 
υψηλότερη από 
τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία

• Κατά τη 
λειτουργία 
απόψυξης
(ο αέρας 
διοχετεύεται 
οριζοντίως, ώστε 
ο κρύος αέρας να 
μην είναι 
στραμμένος 
απευθείας 
προς κάποιο 
συγκεκριμένο 
άτομο που 
βρίσκεται στον 
χώρο.)
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην προσπαθείτε να πιέσετε τα κάθετα πτερύγια 
προς μια κατεύθυνση, υπερβαίνοντας το εύρος 
μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν (±30°).
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα 
πτερύγια.

• Μην χρησιμοποιείτε μονάδες που έχουν 
εγκατασταθεί κοντά η μία στην άλλη με τον τρόπο 
που υποδεικνύεται στο σχήμα. Κάτι τέτοιο μπορεί 
να δημιουργήσει στάξιμο ή συμπύκνωση.

Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις για να 
βεβαιωθείτε ότι το σύστημα λειτουργεί.
• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία δωματίου σωστά για 
άνετο περιβάλλον. Αποφύγετε την υπερβολική 
θέρμανση ή ψύξη.

• Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία στον 
χώρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης 
κλείνοντας τις κουρτίνες ή τα παντζούρια.

• Αερίζετε τακτικά τον χώρο.
Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα, είναι απαραίτητος ο συχνός 
εξαερισμός του χώρου.

• Μην τοποθετείτε κάτω από την εσωτερική μονάδα 
αντικείμενα που ενδέχεται να καταστραφούν από 
την υγρασία.
Εάν η υγρασία φτάσει το 80% ή εάν δημιουργηθεί 
απόφραξη στην έξοδο της αποστράγγισης, 
ενδέχεται να προκληθεί συμπύκνωση και στάξιμο 
του νερού.

• Κρατάτε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Αν 
οι πόρτες και τα παράθυρα παραμένουν ανοικτά, 
ο αέρας του δωματίου φεύγει έξω και μειώνεται το 
αποτέλεσμα ψύξης και θέρμανσης.

• Μην τοποθετείτε άλλες συσκευές θέρμανσης 
ακριβώς κάτω από την εσωτερική μονάδα.
Η θερμότητα που παράγεται μπορεί να 
προκαλέσει παραμόρφωση.

• Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην 
είσοδο και έξοδο αέρα της μονάδας. Μπορεί να 
προκληθεί μείωση της απόδοσης ή να σταματήσει 
η λειτουργία.

1 Μονάδα κάθετων πτερυγίων (κάτοψη)

2 Αέρας

3 Κάθετα πτερύγια

6. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

2 2

1

3

Ελληνικά



• Κλείστε τον διακόπτη παροχής ρεύματος όταν δεν 
χρησιμοποιείται για μακρά χρονικά διαστήματα. 
Όταν ο διακόπτης παροχής ρεύματος είναι 
ανοικτός, καταναλώνεται ρεύμα ακόμα κι αν 
το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία. 
Κλείστε τον διακόπτη παροχής ρεύματος για 
να εξοικονομήσετε ενέργεια. Όταν πρόκειται να 
χρησιμοποιήσετε ξανά το σύστημα, ανοίξτε 
τον διακόπτη παροχής ρεύματος 6 ώρες πριν, 
προκειμένου να εξασφαλίσετε την ομαλή 
λειτουργία του (συμβουλευτείτε την ενότητα 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

• Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη " ", 
ζητήστε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό να 
καθαρίσει τα φίλτρα (συμβουλευτείτε την ενότητα 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ρύθμισης της 
κατεύθυνσης ροής αέρα όπως απαιτείται.
Ο κρύος αέρας συγκεντρώνεται στο δάπεδο, και ο 
ζεστός αέρας στο ταβάνι.
Ρυθμίστε την κατεύθυνση ροής αέρα σε οριζόντια 
θέση κατά τη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης, και 
σε κάθετη θέση κατά τη λειτουργία θέρμανσης.
Μην αφήνετε τον αέρα στραμμένο επάνω σε 
άτομα που βρίσκονται στον χώρο.

ΜΟΝΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
• ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

• Για να καθαρίσετε το κλιματιστικό, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε διακόψει τη λειτουργία και έχετε κλείσει τον 
διακόπτη παροχής. Σε διαφορετική περίπτωση, 
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και 
τραυματισμός.

• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό.
Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 
∆είξτε ιδιαίτερη προσοχή εάν εργάζεστε επάνω 
σε σκαλωσιά ή σκάλα.
∆είξτε επίσης προσοχή όταν πραγματοποιείτε 
εργασίες σε ύψος.

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Ελληνικά
Σχήμα 2

Σχήμα 3

Σχήμα 4

1 Κλιπ

1 Γλωσσίδι

2 Φίλτρο αέρα

1 Στέλεχος

1

2 2

1

1
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Σχήμα 5

Σχήμα 6

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όταν εμφανιστεί η ένδειξη 
" ". 
Εκείνη θα δείξει ότι το φίλτρο θα λειτουργήσει για 
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Αυξήστε τη συχνότητα των καθαρισμών αν η 
μονάδα έχει εγκατασταθεί σε έναν χώρο με μεγάλη 
ρύπανση.
Αν η ρύπανση του φίλτρου είναι εκτεταμένη και 
δεν είναι δυνατόν να καθαριστεί, αλλάξτε το 
(το ανταλλακτικό φίλτρο αέρα περιλαμβάνεται 
στον προαιρετικό εξοπλισμό).

1. Ανοίξτε το πλέγμα αναρρόφησης.
Σύρετε ταυτόχρονα και τα δύο κλιπ όπως 
φαίνεται στην εικόνα και κατόπιν τραβήξτε προς 
τα κάτω.
(Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το 
κλείσιμο). 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 2)

2. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
Σπρώξτε τα 3 γλωσσίδια προς τα επάνω και 
χαμηλώστε προσεκτικά το πλέγμα. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 3)

3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα A) 
ή πλύνετε το φίλτρο αέρα με νερό B).

1 Σύνδεσμος

1

9

A)Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα

B)Πλύσιμο με νερό
Όταν η ρύπανση του φίλτρου είναι εκτεταμένη, 
χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα και ένα 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

Απομακρύνετε το νερό και αφήστε να στεγνώσει 
σε σκιερό μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με ζεστό νερό θερμο-
κρασίας άνω των 50°C, καθώς ενδέχεται να 
προκληθεί αποχρωματισμός και/ή 
παραμόρφωση.

• Μην το εκθέτετε στη φωτιά, καθώς μπορεί να καεί.

4. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.
Στηρίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα στον 
γάντζο του πλέγματος αναρρόφησης και 
τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 6)

5. Κλείστε το πλέγμα αναρρόφησης.
Ανατρέξτε στο στοιχείο αρ. 1.

6. Αφού ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος, 
πατήστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ.
Η οθόνη " " εξαφανίζεται.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΕΡΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
• Καθαρίστε με μαλακό ύφασμα.
• Όταν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τους λεκέδες 
χρησιμοποιήστε νερό ή ουδέτερο 
απορρυπαντικό.

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

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

• Για τον καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των 
εξωτερικών πλαισίων, μην χρησιμοποιείτε νερό η 
αέρα θερμοκρασίας άνω των 50°C.
Ελληνικά



ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
1. Ανοίξτε το πλέγμα αναρρόφησης.

Σύρετε τα δύο κλιπ και κατόπιν τραβήξτε τα προς 
τα κάτω.
(Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το 
κλείσιμο). 

2. Αφαιρέστε το πλέγμα αναρρόφησης.
Ανοίξτε το πλέγμα αναρρόφησης και τραβήξτε 
προς τα έξω το στέλεχος. (Συμβουλευτείτε το 
σχήμα 4)
Ανοίξτε το πλέγμα αναρρόφησης και τραβήξτε 
τους συνδέσμους στο πίσω μέρος του προς τα 
εμπρός. 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 5)

3. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
Ανατρέξτε στην ενότητα "ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ 
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ". 
(Συμβουλευτείτε το σχήμα 3)

4. Καθαρίστε το πλέγμα αναρρόφησης.
Χρησιμοποιήστε μαλακή 
βούρτσα και ουδέτερο 
απορρυπαντικό ή νερό και 
στεγνώστε καλά.
• Εάν η ρύπανση είναι εκτεταμένη
Εφαρμόστε ένα προϊόν καθαρισμού 
ανεμιστήρων εξαερισμού ή φούρνων απευθείας 
επάνω στο πλέγμα, περιμένετε για 10 λεπτά και 
στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με ζεστό νερό 
θερμοκρασίας άνω των 50°C, καθώς ενδέχεται να 
προκληθεί αποχρωματισμός και/ή 
παραμόρφωση.

5. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.
Ανατρέξτε στην ενότητα "ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ 
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ".

6. Τοποθετήστε το πλέγμα αναρρόφησης.
Ανατρέξτε στο στοιχείο αρ. 2.

7. Κλείστε το πλέγμα αναρρόφησης.
Ανατρέξτε στο στοιχείο αρ. 1.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
∆ΙΑΚΟΠΗΣ
Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα
• Ελέγξτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν 
είναι φραγμένες.
Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια.

• Ελέγξτε αν η γείωση είναι συνδεδεμένη.
Υπάρχει κάποιο χαλασμένο καλώδιο;
Για τυχόν προβλήματα, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπό σας.

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τα εξωτερικά 
πλαίσια
• Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα, φροντίστε 
να το τοποθετήσετε.
Ελληνικά
Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη ηλεκτρικής 
παροχής
• Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί όταν 
ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοικτός.

• Για να προστατέψετε τη μονάδα, ανοίξτε τον 
διακόπτη παροχής ρεύματος τουλάχιστον 6 ώρες 
πριν από τη λειτουργία.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
Ενεργοποιήστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
για μισή μέρα και στεγνώστε τη μονάδα.

• ∆ιαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει 
το τηλεχειριστήριο.

∆ιακόψτε την παροχή ρεύματος.
• Όταν ο διακόπτης παροχής ρεύματος είναι 
ανοικτός, καταναλώνεται ρεύμα ακόμα κι αν 
το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία.
Κλείστε τον διακόπτη παροχής ρεύματος 
για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

• Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο εξαφανίζεται 
όταν κλείσει ο διακόπτης παροχής ρεύματος. 

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και το εξωτερικό.
• Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το φίλτρο αέρα 
στην αρχική του θέση μετά τον καθαρισμό. 
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ".

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν υποδεικνύουν 
δυσλειτουργία του κλιματιστικού

I. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

• Το σύστημα δεν πραγματοποιεί άμεση 
επανεκκίνηση μετά το πάτημα του ΚΟΥΜΠΙΟΥ 
ON/OFF.
∆εν πραγματοποιείται άμεσα επανεκκίνηση γιατί 
λειτουργεί μια συσκευή ασφαλείας για την 
αποτροπή της υπερφόρτωσης του συστήματος. 
Αν ανάβει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, το σύστημα 
βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση. Μετά από 
3 λεπτά, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί ξανά 
αυτόματα.

8. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
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• Το σύστημα δεν πραγματοποιεί άμεση 
επανεκκίνηση όταν το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ έχει επιστρέψει στην 
προηγούμενη θέση μετά το πάτημά του.
∆εν πραγματοποιείται άμεσα επανεκκίνηση γιατί 
λειτουργεί μια συσκευή ασφαλείας προκειμένου 
για την αποτροπή της υπερφόρτωσης του 
συστήματος. 
Αν ανάβει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, το σύστημα 
βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση. Μετά από 
3 λεπτά, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί ξανά 
αυτόματα.

• Το σύστημα δεν αρχίζει να λειτουργεί όταν 
η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη " " και 
αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα μετά το 
πάτημα ενός κουμπιού λειτουργίας.
Αυτό συμβαίνει γιατί το σύστημα βρίσκεται υπό 
κεντρικό έλεγχο. Η ένδειξη που αναβοσβήνει 
δείχνει ότι το σύστημα δεν μπορεί να ελεγχθεί από 
το τηλεχειριστήριο.

• Το σύστημα δεν αρχίζει να λειτουργεί αμέσως 
μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής 
παροχής.
Περιμένετε 6 ώρες μέχρι ο μικροϋπολογιστής να 
είναι έτοιμος για λειτουργία.

• Η εξωτερική μονάδα σταμάτησε.
Αυτό συνέβη επειδή η θερμοκρασία του χώρου 
έφτασε στο καθορισμένο επίπεδο. Η εσωτερική 
μονάδα μεταβαίνει σε λειτουργία ανεμιστήρα.
Λειτουργία ψύξης (αυτόματη λειτουργία ψύξης): 
Μειώστε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Λειτουργία θέρμανσης (αυτόματη λειτουργία 
θέρμανσης): Αυξήστε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Η λειτουργία ξεκινάει μετά από λίγο όταν το 
σύστημα βρεθεί ξανά σε φυσιολογική κατάσταση.

• Το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την ένδειξη 
" " και η εκκένωση αέρα σταματάει.
Αυτό συμβαίνει γιατί το σύστημα αυτομάτως 
μεταβαίνει σε λειτουργία ΑΠΟΨΥΞΗΣ 
προκειμένου να αποτραπεί η μείωση της 
απόδοσης θέρμανσης, όταν αυξάνεται η 
συσσώρευση πάγου στην εξωτερική μονάδα.
Μετά από 6 έως 8 λεπτά (το μέγιστο 10 λεπτά), το 
σύστημα επανέρχεται στην αρχική του λειτουργία.

II.Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ.

• Το τηλεχειριστήριο εμφανίζει τις ενδείξεις 
"U4" και "U5" και η λειτουργία σταματάει. 
Ωστόσο, ξεκινάει ξανά μετά από λίγα λεπτά.
Αυτό συμβαίνει γιατί η επικοινωνία μεταξύ των 
μονάδων έχει διακοπεί λόγω του θορύβου που 
προκαλούν άλλες συσκευές, εκτός του 
κλιματιστικού.
Όταν μειωθεί ο ηλεκτρικός θόρυβος, το σύστημα 
πραγματοποιεί αυτόματη επανεκκίνηση.
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III.Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗ.

• Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μεταβάλλεται 
από το κουμπί επιλογής ταχύτητας του 
ανεμιστήρα.
<Κατά τη λειτουργία ψύξης>
Κατά τη λειτουργία απόψυξης, η χαμηλή ροή αέρα 
χρησιμοποιείται για την αποτροπή της εκκένωσης 
του λιωμένου πάγου.
Μετά από λίγο, η ροή αέρα μπορεί να αλλαχθεί.
<Κατά τη λειτουργία θέρμανσης>
Όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στην 
καθορισμένη θερμοκρασία στη λειτουργία 
θέρμανσης, η λειτουργία παροχής από την 
εξωτερική μονάδα διακόπτεται και η εσωτερική 
μονάδα μεταβαίνει στην αθόρυβη λειτουργία.
Χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι να αλλάξει η 
τιμή της ροής αέρα.
Αυξήστε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Μετά από λίγο, η ροή αέρα αλλάζει.

IV.Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ.

• Η πραγματική κατεύθυνση του αέρα δεν είναι 
εκείνη που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

• Η αυτόματη παλινδρομική κίνηση δεν 
λειτουργεί.
Συμβουλευτείτε την ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ".

V.ΛΕΥΚΗ ΠΑΧΝΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆Α

• Όταν η υγρασία είναι υψηλή κατά τη 
λειτουργία ψύξης (σε χώρους με αναθυμιάσεις 
λαδιού ή σκόνη)
Αν στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας 
υπάρχει εκτεταμένη ρύπανση, η κατανομή 
της θερμοκρασίας μέσα στον χώρο γίνεται 
ανομοιογενής. Πρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό 
της εσωτερικής μονάδας. Απευθυνθείτε στον 
αντιπρόσωπο της Daikin για λεπτομέρειες σχετικά 
με τον καθαρισμό της μονάδας. Η διαδικασία αυτή 
πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο 
τεχνικό συντήρησης.
Ελέγξτε το περιβάλλον χρήσης.

• Όταν το σύστημα μεταβαίνει σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ μετά από τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
Η υγρασία που δημιουργείται από την ΑΠΟΨΥΞΗ 
μετατρέπεται σε ατμό και αποβάλλεται.
Όταν στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανιστεί 
η ένδειξη " ", αυτό σημαίνει ότι 
χρησιμοποιείται η λειτουργία απόψυξης.
Ελληνικά



VI.ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

• Ήχος κουδουνίσματος μόλις αρχίσει να 
δουλεύει η μονάδα.
Ο ήχος αυτός προκαλείται από τη λειτουργία του 
ρυθμιστή θερμοκρασίας. 
Θα σταματήσει μετά από ένα λεπτό περίπου.

• Ακούγεται ένας συνεχής χαμηλός ήχος, 
«σαα», όταν τα συστήματα βρίσκονται σε 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ή ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
Αυτός είναι ο ήχος που κάνει το ψυκτικό αέριο 
όταν ρέει μέσα στην εσωτερική και την εξωτερική 
μονάδα.

• Ακούγεται ένας ήχος, «σαα», στην αρχή ή 
αμέσως μετά το σταμάτημα της λειτουργίας 
ή στην αρχή ή αμέσως μετά το σταμάτημα της 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ. 
Αυτός είναι ο ήχος του ψυκτικού μέσου που 
προκαλείται από την παύση και την αλλαγή ροής.
Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, το σύστημα 
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ΑΠΟΨΥΞΗΣ. 
Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει την 
ένδειξη " ".
Μετά από 6 έως 8 λεπτά (το μέγιστο 10 λεπτά), το 
σύστημα επανέρχεται στην αρχική του λειτουργία.

• Ακούγεται ένας συνεχής χαμηλός ήχος, 
«σαα», όταν το σύστημα βρίσκεται σε 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ή έχει σταματήσει.
Ο θόρυβος ακούγεται όταν η αντλία 
αποστράγγισης βρίσκεται σε λειτουργία.

• Ακούγεται ένας ήχος σαν τρίξιμο «πισι-πισι», 
όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ή 
αφού σταματήσει να λειτουργεί.
Η διαστολή και συστολή των πλαστικών 
εξαρτημάτων που προκαλείται από την αλλαγή 
της θερμοκρασίας δημιουργεί αυτό τον θόρυβο.

VII.ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

• Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας της 
μονάδας μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα 
αδράνειας, είναι πιθανόν να αποβάλλει 
σκόνη.
Η σκόνη που απορροφάται από τη μονάδα 
αποβάλλεται.

VIII.ΟΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΑ∆ΥΟΥΝ ΟΣΜΕΣ
Η μονάδα απορροφά τη μυρωδιά των δωματίων, 
των επίπλων, των τσιγάρων κλπ. και κατόπιν τις 
εκλύει.
Εάν οι οσμές σάς προβληματίζουν, ορίστε τη ροή 
αέρα στη χαμηλή ρύθμιση ή μην επιλέγετε 
καθόλου τη ροή αέρα όταν η εσωτερική 
θερμοκρασία φτάνει στην καθορισμένη τιμή.
Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας.
Ελληνικά
IX.Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.

• Τα πτερύγια κατεύθυνσης του αέρα δεν 
κινούνται κατά την Αυτόματη ρύθμιση.
<Κατά τη λειτουργία θέρμανσης>
Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη 
από την καθορισμένη θερμοκρασία, ο αέρας 
διοχετεύεται οριζοντίως, ώστε ο κρύος αέρας να 
μην είναι στραμμένος απευθείας προς κάποιο 
συγκεκριμένο άτομο που βρίσκεται στον χώρο.
Μετά από λίγο, τα πτερύγια κατεύθυνσης του 
αέρα αρχίζουν να κινούνται. (Ανατρέξτε στη 
σελίδα 7.)

• Η κίνηση των πτερυγίων κατεύθυνσης ροής 
αέρα είναι διαφορετική από εκείνη που 
εμφανίζεται στην οθόνη.
<Κατά τη λειτουργία ψύξης και το πρόγραμμα 
αφύγρανσης>
Όταν το σύστημα βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία 
με κατεύθυνση ροής αέρα προς τα κάτω, ο αέρας 
διοχετεύεται σε διαφορετική κατεύθυνση από 
εκείνη που εμφανίζεται στην οθόνη για το 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να 
αποτραπεί η συγκέντρωση στο πτερύγιο.
<Κατά τη λειτουργία θέρμανσης>
Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη 
από την καθορισμένη θερμοκρασία, ο αέρας 
διοχετεύεται οριζοντίως, ώστε ο κρύος αέρας να 
μην είναι στραμμένος απευθείας προς κάποιο 
συγκεκριμένο άτομο που βρίσκεται στον χώρο.
Μετά από λίγο, τα πτερύγια κατεύθυνσης του 
αέρα αλλάζουν κατεύθυνση σύμφωνα με τη 
ρύθμιση. (Ανατρέξτε στη σελίδα 7.)

X.ΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ∆ΕΝ 
ΚΛΕΙΝΟΥΝ

• Τα πτερύγια κατεύθυνσης του αέρα δεν 
κλείνουν ακόμα και μετά τον τερματισμό της 
λειτουργίας.
Αυτό συμβαίνει γιατί τα πτερύγια κατεύθυνσης 
κλείνουν αφού διακοπεί η εκκένωση αέρα από το 
κλιματιστικό.
Μετά από λίγο, τα πτερύγια κατεύθυνσης του 
αέρα κλείνουν.

XI.Η ΜΟΝΑ∆Α ∆ΕΝ ΨΥΧΕΙ Ή ∆ΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

• Λειτουργία προγράμματος αφύγρανσης.
Το πρόγραμμα αφύγρανσης είναι σχεδιασμένο 
ώστε να μειώνει τη θερμοκρασία δωματίου όσο 
το δυνατόν περισσότερο.
Χαμηλώστε τη θερμοκρασία δωματίου μέσω 
της λειτουργίας ψύξης και στη συνέχεια 
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία του προγράμματος 
αφύγρανσης.
12



I. Αν προκύψει μία από τις ακόλουθες 
δυσλειτουργίες, λάβετε τα μέτρα που 
υποδεικνύονται παρακάτω και απευθυνθείτε 
στον αντιπρόσωπο της Daikin.

Η επισκευή του συστήματος θα πρέπει να πραγμα-
τοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί 
φυσιολογικά (αναδίδεται μυρωδιά καμένου 
κλπ.), αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος 
από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο στην περιοχή σας
Η συνέχιση της λειτουργίας κάτω από αυτές 
τις συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, 
ηλεκτροπληξία και φωτιά.

• Εάν κάποια διάταξη ασφαλείας όπως π.χ. ηλεκτρική 
ασφάλεια, ο διακόπτης κυκλώματος ή ο ασφα-
λειοδιακόπτης διαρροής ενεργοποιείται συχνά,
Ενέργεια:  Μην ανοίγετε τον διακόπτη παροχής 
ρεύματος.

• Εάν ο διακόπτης ON/OFF δεν λειτουργεί σωστά,
Ενέργεια:  Κλείστε τον διακόπτη παροχής ρεύματος.

• Αν υπάρχει διαρροή νερού από τη μονάδα.
Ενέργεια:  Σταματήστε τη λειτουργία.

• Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "  " και ο 
"Αρ. ΜΟΝΑ∆ΑΣ", ενώ αναβοσβήνει η λυχνία 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και εμφανίζεται ο "ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ".

Ενέργεια: Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο 
της Daikin και ενημερώστε τον για 
την ένδειξη. (Για τον τύπο BRC1E, 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό 
σας αφού ελέγξετε τον κωδικό 
δυσλειτουργίας και το όνομα μοντέλου 
που εμφανίζονται επάνω στην οθόνη 
του τηλεχειριστηρίου.)

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1 Λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 Ένδειξη ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

3 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4 ΑΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ στην οποία 
παρουσιάζεται η δυσλειτουργία

UNIT   No.

C L  H     

2

1

3 4
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II.Αν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά πέρα 
από την περίπτωση που αναφέρθηκε 
παραπάνω, και καμία από τις 
προαναφερθείσες δυσλειτουργίες δεν είναι 
προφανής, εξετάστε το σύστημα σύμφωνα με 
τις ακόλουθες διαδικασίες.

1. Αν το σύστημα δεν λειτουργεί καθόλου.
• Ελέγξτε μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος.
Περιμένετε να αποκατασταθεί η παροχή 
ρεύματος. Αν το ηλεκτρικό ρεύμα διακοπεί 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το σύστημα 
θα αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί αμέσως 
μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

• Ελέγξτε εάν έχει καεί κάποια ασφάλεια.
∆ιακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

• Ελέγξτε εάν έχει καεί ο διακόπτης παροχής 
ισχύος.
Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος με τον 
διακόπτη στη θέση off.
Μην ενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος με 
τον διακόπτη στη θέση επαναφοράς.
(Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.)

2. Αν το σύστημα σταματήσει να λειτουργεί 
αφού έχει τεθεί σε λειτουργία.
• Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένη η είσοδος ή η 
έξοδος αέρα της εξωτερικής ή της εσωτερικής 
μονάδας.
Απομακρύνετε το εμπόδιο και φροντίστε να 
αερίζεται καλά.

• Ελέγξτε μήπως είναι βουλωμένο το φίλτρο 
αέρα.
Ζητήστε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό 
συντήρησης να καθαρίσει τα φίλτρα αέρα 
(ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

3. Το σύστημα λειτουργεί αλλά δεν παρέχει 
ικανοποιητική ψύξη ή θέρμανση.
• Αν η είσοδος ή Η έξοδος αέρα της εσωτερικής 
ή της εξωτερικής μονάδας παρεμποδίζεται.
Απομακρύνετε το εμπόδιο και φροντίστε να 
αερίζεται καλά. 

• Αν το φίλτρο αέρα είναι βουλωμένο.
Ζητήστε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό 
συντήρησης να καθαρίσει τα φίλτρα αέρα 
(ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

• Αν η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι 
κατάλληλη (ανατρέξτε στην ενότητα 
ΡΥΘΜΙΣΗ).

1 ∆ιακόπτης παροχής ισχύος

2 Θέση επαναφοράς διακόπτη

ON

OFF

2

1
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• Αν το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ είναι 
ρυθμισμένο στη ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
(ανατρέξτε στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ).

• Εάν η γωνία ροής αέρα δεν είναι κατάλληλη 
(ανατρέξτε στη ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ).

• Αν είναι ανοικτές οι πόρτες ή τα παράθυρα. 
Κλείστε πόρτες και παράθυρα για να μη 
μπαίνει μέσα αέρας.

• Αν μπαίνει το φως του ήλιου στο δωμάτιο 
(κατά τη λειτουργία ψύξης).
Τοποθετήστε κουρτίνες ή στόρια.

• Αν υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στον χώρο 
(κατά τη λειτουργία ψύξης).
Η ψύξη είναι λιγότερο αποτελεσματική αν η 
θερμότητα στον χώρο είναι εξαιρετικά υψηλή.

• Αν η πηγή θέρμανσης του δωματίου είναι 
υπερβολικά μεγάλη (κατά τη λειτουργία 
ψύξης).
Η ψύξη είναι λιγότερο αποτελεσματική αν η 
θερμότητα στον χώρο είναι εξαιρετικά υψηλή.
Ελληνικά
 14



NOTES 



NOTES 



EM10A018 (1008) HT3P177429-6M


