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1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις λειτουργίες του 
κλιματιστικού και για να αποτρέψετε τυχόν δυσλειτουργία λόγω 
εσφαλμένου χειρισμού, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας 
προσεκτικά πριν από τη χρήση.
Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία "συσκευές μη 
προσβάσιμες από το ευρύ κοινό".

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από 
εξειδικευμένους ή καταρτισμένους χρήστες σε 
καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε 
αγροκτήματα ή για εμπορική και οικιακή χρήση 
από μη ειδικούς.
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα 
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης εφόσον έχουν την κατάλληλη 
επίβλεψη ή καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση 
της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς 
κινδύνους.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευή. 
Ο καθορισμός και η συντήρηση από το χρήστη 
δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά 
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά 
χωρίς επίβλεψη ή από άτομα που δεν θεωρούνται ικανά να 
χειρίζονται κλιματιστικά.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.

• Αυτό το εγχειρίδιο ταξινομεί τις προφυλάξεις σε 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Ακολουθήστε όλες τις 
προφυλάξεις παρακάτω: Είναι όλες σημαντικές για την 
ασφάλειά σας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ .....Υποδεικνύει μια δυνητικά 
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, 
αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να 
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ .................Υποδεικνύει μια δυνητικά 
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, 
αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να 
προκαλέσει μικρό ή μέτριο 
τραυματισμό.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για να επισημάνει μη ασφαλείς 
πρακτικές.

• Αφού διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε 
κάποιο μέρος όπου να μπορεί να τις διαβάσει κάθε 
χρήστης οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, βεβαιωθείτε 
ότι μόλις αναλάβει τη λειτουργία της μονάδας ένας νέας 
χρήστης, θα παραλάβει και τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το κλιματιστικό παρουσιάζει προβλήματα κατά τη 
λειτουργία (μυρωδιά καμένου κ.λπ.), απενεργοποιήστε 
το ρεύμα προς το κλιματιστικό και επικοινωνήστε με 
τον τοπικό αντιπρόσωπο.
Αν συνεχιστεί η λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί 
να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
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Ζητήστε από τον προμηθευτή σας να κάνει τις 
εργασίες που αφορούν τροποποιήσεις, επισκευές 
και συντήρηση του κλιματιστικού.
Οι εσφαλμένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Χρησιμοποιήστε ασφάλειες με τη σωστή τιμή έντασης 
ηλεκτρικού ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες ασφάλειες, χαλκό ή άλλα 
σύρματα ως υποκατάστατα, καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, τραυματισμό 
ή ζημιά στο κλιματιστικό.

Συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο στη 
περίπτωση που το κλιματιστικό υποστεί βλάβη λόγω 
φυσικής καταστροφής, όπως πλημμύρας ή τυφώνα.
Μην θέτετε το κλιματιστικό σε λειτουργία σε αυτή την 
περίπτωση, ειδάλλως μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ξεκινήστε ή τερματίστε τη λειτουργία του κλιματιστικού 
με το τηλεχειριστήριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το 
διακόπτη ισχύος για αυτόν το σκοπό. 
∆ιαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή διαρροή 
νερού. Επιπλέον, αν παρέχεται σύστημα ελέγχου 
αυτόματης επαναφοράς για την αποφυγή διακοπής 
ρεύματος και το ρεύμα επανέλθει, ο ανεμιστήρας θα αρχίσει 
να περιστρέφεται ξαφνικά και ενδέχεται να προκληθεί 
τραυματισμός.

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε ατμόσφαιρα 
μολυσμένη από αναθυμιάσεις λαδιού, όπως λάδι 
μαγειρέματος ή αναθυμιάσεις λαδιού μηχανών.
Οι αναθυμιάσεις λαδιού μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές 
στο κλιματιστικό, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά (π.χ. σπρέι 
μαλλιών ή εντομοκτόνα) κοντά στο κλιματιστικό.
Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με οργανικούς διαλύτες 
όπως είναι τα αραιωτικά χρώματος.
Η χρήση οργανικών διαλυτών μπορεί να προκαλέσει 
ρωγμές στο κλιματιστικό, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε χώρους με 
υπερβολική ποσότητα ελαιώδους καπνού, όπως σε 
χώρους μαγειρικής ή σε χώρους με εύφλεκτα αέρια, 
διαβρωτικά αέρια ή μεταλλική σκόνη.
Η χρήση του κλιματιστικού σε τέτοιους χώρους μπορεί 
να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στο κλιματιστικό.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση διαρροής 
ψυκτικού.
Αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή, δεν 
παράγει δροσερό ή ζεστό αέρα, αυτό ενδέχεται να οφείλεται 
σε διαρροή ψυκτικού. Συμβουλευτείτε τον τοπικό 
αντιπρόσωπο για βοήθεια. Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται 
στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και συνήθως δεν 
παρουσιάζεται διαρροή. Ωστόσο, αν προκύψει διαρροή 
ψυκτικού και αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά καυστήρα, 
θερμαντήρα ή κουζίνας, ενδέχεται να δημιουργηθούν 
επικίνδυνες ενώσεις. Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και 
καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Το κλιματιστικό πρέπει 
να ενεργοποιείται μόνο αφού ο εξειδικευμένος τεχνικός 
σέρβις διασφαλίσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

Μην τοποθετείτε το δάχτυλό σας ή άλλα αντικείμενα 
μέσα στην είσοδο και στην έξοδο του αέρα και στα 
πτερύγια του ανεμιστήρα.
Όταν ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού λειτουργεί με μεγάλη 
ταχύτητα, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
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Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο για τον 
καθαρισμό του εσωτερικού του κλιματιστικού.
Ο εσφαλμένος καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση 
των πλαστικών μερών ή να προκαλέσει βλάβη διαρροής 
νερού ή ηλεκτροπληξία.

Αποφύγετε να εκτίθεστε απευθείας στο ρεύμα του 
κρύου αέρα του κλιματιστικού για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να 
επηρεάσει τη φυσική σας κατάσταση και/ή να βλάψει 
την υγεία σας.

Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας σχετικά με 
την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
Αν εκτελέσετε τις εργασίες μόνοι σας ενδέχεται να 
προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Για την εγκατάσταση των εξαρτημάτων που πωλούνται 
χωριστά, συμβουλευτείτε έναν ειδικό. Βεβαιωθείτε ότι 
θα χρησιμοποιήσετε τα ξεχωριστά εξαρτήματα που 
προδιαγράφονται από την εταιρεία μας.
Εάν προκύψει ζημιά από τις εργασίες που έχετε εκτελέσει, 
ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά.

Ζητήστε από τον προμηθευτή σας να κάνει τις 
εργασίες που αφορούν μετεγκατάσταση και 
επανεγκατάσταση του κλιματιστικού.
Η εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σιγουρευτείτε ότι γειώσατε το κλιματιστικό.
Μην γειώνετε το κλιματιστικό σε σωλήνα δημόσιου δικτύου, 
αλεξικέραυνο ή καλώδιο τηλεφωνικής γείωσης.
Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Ρεύμα υψηλής έντασης από κεραυνούς ή άλλες πηγές 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κλιματιστικό.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα διακόπτη 
διαρροής προς τη γη.
Αν δεν εγκατασταθεί ένας διακόπτης διαρροής προς τη γη, 
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε μόνο μία πηγή 
παροχής ρεύματος για το κλιματιστικό.
Η χρήση οποιασδήποτε άλλης παροχής ρεύματος μπορεί 
να προκαλέσει παραγωγή θερμότητας, πυρκαγιά ή βλάβη 
στο κλιματιστικό.

Αν διαρρέει ψυκτικό, συμβουλευτείτε τον 
προμηθευτή σας.
Όταν το κλιματιστικό εγκαθίσταται σε μικρό δωμάτιο, 
είναι απαραίτητο να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
η ποσότητα του ψυκτικού που τυχόν διαρρέει να μην 
υπερβαίνει την οριακή συγκέντρωση σε περίπτωση 
διαρροής. Αν η συγκέντρωση του ψυκτικού που διαρρέει 
υπερβεί την οριακή, μπορεί να προκληθεί ατύχημα λόγω 
έλλειψης οξυγόνου.
Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται έτσι ώστε να 
αποτρέπεται ενδεχόμενη μηχανική βλάβη και σε χώρο 
όπου δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε συνεχή 
λειτουργία (για παράδειγμα, γυμνές φλόγες, συσκευή 
αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρική θερμάστρα σε 
λειτουργία), ενώ το μέγεθος του χώρου θα πρέπει να 
είναι σύμφωνο με όσα καθορίζονται στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης (μόνο για το ψυκτικό R32).
Ελληνικά
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με την εσωτερική 
μονάδα ή το τηλεχειριστήριό της.
Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού από ένα παιδί 
ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ανεβαίνουν πάνω στην 
εξωτερική μονάδα και μην τοποθετείτε αντικείμενα 
πάνω σε αυτή.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν επάνω ή γύρω από 
την εξωτερική μονάδα.
Εάν αγγίξουν τη μονάδα απρόσεκτα, μπορεί να 
προκληθούν τραυματισμοί.

Μην εκθέτετε παιδιά, φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή 
αέρα της εσωτερικής μονάδας, καθώς μπορεί να 
επηρεαστούν αρνητικά.

Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι 
κοντά στο κλιματιστικό, καθώς μπορεί να προκληθεί 
πυρκαγιά.

Μην πλύνετε το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με 
νερό, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό (βάζα με λουλούδια, 
κλπ.) επάνω στην εσωτερική μονάδα, καθώς μπορεί 
να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα σκεύη, όπως δοχεία σπρέι, 
εντός 1 m από την έξοδο αέρα.
Τα δοχεία μπορεί να εκραγούν, επειδή επηρεάζονται από 
την παραγωγή ζεστού αέρα της εσωτερικής ή εξωτερικής 
μονάδας.

Απενεργοποιείτε το ρεύμα όταν το κλιματιστικό δεν 
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
∆ιαφορετικά, το κλιματιστικό ενδέχεται να θερμανθεί ή 
να προκληθεί πυρκαγιά εξαιτίας συσσώρευσης σκόνης.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική 
μονάδα και μην επιτρέψετε να συσσωρευτούν φύλλα 
ή άλλα παρεμφερή αντικείμενα 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 δυσλειτουργίες, καπνό 
ή φωτιά.

Πριν από τον καθαρισμό, διακόψτε τη λειτουργία 
του κλιματιστικού και απενεργοποιήστε τον 
ασφαλειοδιακόπτη.
∆ιαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και 
τραυματισμός.

Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια γιατί 
μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.

Μην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη του 
τηλεχειριστηρίου.
Το άγγιγμα ορισμένων εσωτερικών μερών θα προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία και ζημιά στο τηλεχειριστήριο. 
Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο για την εξέταση 
και τη ρύθμιση εσωτερικών μερών.

Για να αποφευχθεί η έλλειψη οξυγόνου, διασφαλίστε 
ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, αν το κλιματιστικό 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες συσκευές, 
π.χ. καυστήρες.
Ελληνικά
Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε σημεία όπου 
υπάρχει κίνδυνος να βραχεί.
Εάν μπει νερό μέσα στο τηλεχειριστήριο, υπάρχει κίνδυνος 
διαρροής ρεύματος και βλάβη των ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων.

Προσέξτε τις κινήσεις σας κατά την διάρκεια του 
καθαρισμού ή της επιθεώρησης φίλτρου αέρα.
Εργασία σε μεγάλο ύψος απαιτείται, επομένως πρέπει να 
δίνετε μεγάλη προσοχή.
Εάν το ικρίωμα είναι ασταθές, μπορεί να πέσετε ή να 
γλιστρήστε, προκαλώντας κατά συνέπεια τραυματισμό.

Μην αφαιρείτε τη γρίλια εξόδου αέρα της εξωτερικής 
μονάδας.
Η γρίλια προστατεύει από τον ανεμιστήρα υψηλής 
ταχύτητας της συσκευής, η περιστροφή του οποίου μπορεί 
να προκαλέσει τραυματισμό.

Για την αποφυγή τυχόν τραυματισμού, μην αγγίζετε 
την είσοδο αέρα ή τα αλουμινένια πτερύγια του 
κλιματιστικού.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να 
καταστραφούν από υγρασία κάτω από την εσωτερική 
μονάδα που μπορεί να καταστραφεί από νερό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, από τη συμπύκνωση στη 
μονάδα ή στη σωλήνωση ψυκτικού υγρού, από ένα 
βρώμικο φίλτρο αέρα ή από φραγμένες σωληνώσεις 
αποστράγγισης ενδέχεται να προκληθεί στάλαξη υγρού, 
με αποτέλεσμα την έμφραξη ή την πρόκληση βλάβης στο 
σχετικό εξάρτημα.

Μην τοποθετείτε θερμαντήρες ακριβώς κάτω από την 
εσωτερική μονάδα, διότι η παραγόμενη θερμότητα 
μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση.

Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνές 
φλόγες σε σημεία εκτεθειμένα στη ροή αέρα που 
παράγεται από το κλιματιστικό, καθώς ενδέχεται 
να προκληθεί δυσλειτουργία στον καυστήρα.

Μην εμποδίζετε ούτε τις εισόδους ούτε τις εξόδους αέρα.
Η εμποδιζόμενη ροή αέρα ενδέχεται να οδηγήσει σε 
ανεπαρκή απόδοση ή βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για άλλο σκοπό.
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για ειδικές εφαρμογές 
όπως για χώρους αποθήκευσης τροφίμων, χώρους όπου 
υπάρχουν ζώα και φυτά μηχανήματα ακριβείας έργα 
τέχνης, διότι μπορεί να προκληθούν βλάβες.

Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε χώρους όπου 
μπορεί να παρουσιαστεί διαρροή εύφλεκτων αερίων.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συγκέντρωση του αερίου 
κοντά στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Τοποθετήστε σωστά τις σωληνώσεις αποστράγγισης, 
ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αποστράγγιση.
Αν η εγκατάσταση των σωληνώσεων αποστράγγισης δεν 
γίνει σωστά, το νερό δεν θα ρέει έξω από τη μονάδα. Ως εκ 
τούτου, ενδέχεται να συσσωρευτούν ρύποι και απόβλητα στη 
σωλήνωση αποστράγγισης και να προκληθεί διαρροή νερού. 
Αν συμβεί αυτό, σταματήστε τη λειτουργία του κλιματιστικού 
και απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για βοήθεια.
3
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• ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

• Κατά τον έλεγχο των ηλεκτρικών εξαρτημάτων 
(όπως είναι το εσωτερικό του κουτιού ελέγχου, 
το μοτέρ του ανεμιστήρα, η αντλία 
αποστράγγισης, κ.λπ.), διασφαλίστε την 
απενεργοποίηση όλων των παροχών ρεύματος 
για το κλιματιστικό (συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών και των εξωτερικών μονάδων).

• Κατά τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας, 
διασφαλίστε την αφαίρεση των παραπάνω 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (αν έρθουν σε 
επαφή με καθαριστικό προϊόν υπάρχει κίνδυνος 
να καούν εξαιτίας της υποβάθμισης της 
μόνωσης). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

• Απενεργοποιήστε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
πριν από τις εργασίες.

• Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι του κουτιού 
ελέγχου για 10 λεπτά μετά την απενεργοποίηση 
της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επειδή 
υπάρχει υπολειπόμενη τάση.

• Μετά το άνοιγμα του καλύμματος του κιβωτίου 
ελέγχου, μετρήστε την υπολειπόμενη τάση 
μεταξύ των σημείων που αναφέρονται στην 
Εικ. 1 στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με 
ένα δοκιμαστικό, χωρίς να αγγίξετε το 
ηλεκτροφόρο τμήμα και επιβεβαιώστε ότι 
η υπολειπόμενη τάση είναι 50 V DC ή μικρότερη.

• Μετά από μια διακοπή ρεύματος, η λειτουργία 
θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα.

Εικ. 1

1 Κιβώτιο ελέγχου

2 Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος

3 Μέτρηση σημείων για τον υπολογισμό της 
υπολειπόμενης τάσης

- +
0A1PX1M

C-
C+

X27A

C-

C+

1

2

3

4

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας αφορά τα ακόλουθα 
συστήματα με συνηθισμένο σύστημα ελέγχου.
Πριν από την αρχικοποίηση της λειτουργίας, 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για τη 
λειτουργία που αντιστοιχεί στο σύστημά σας.

A Σύστημα ζεύγους ή ταυτόχρονης λειτουργίας

1 Μονάδα με τηλεχειριστήριο

2
Μονάδα χωρίς τηλεχειριστήριο (όταν χρησιμοποιείται 
ως ταυτόχρονη λειτουργία)

B Πολλαπλό σύστημα

1 Μονάδα με τηλεχειριστήριο

2
Μονάδα χωρίς τηλεχειριστήριο (όταν χρησιμοποιείται 
ως ταυτόχρονη λειτουργία)

A
1

2

B
1

1

Ελληνικά
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• ∆ιαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουργίας 
του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιείτε.

Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, 
ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουργίας 
στο κιτ ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
Εάν η εγκατάστασή σας διαθέτει ειδικά 
προσαρμοσμένο σύστημα ελέγχου, ζητήστε 
από τον τοπικό αντιπρόσωπο τη λειτουργία 
που αντιστοιχεί στο σύστημά σας.

• Τύπος με αντλία θερμότητας
Αυτό το σύστημα παρέχει λειτουργίες ΨΥΞΗΣ, 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ και 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

• Τύπος μόνο ψύξης
Αυτό το σύστημα παρέχει λειτουργίες ΨΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ και 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ∆ΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Αυτό το σύστημα προσφέρει άλλα δύο συστήματα 
ελέγχου εκτός από το σύστημα ατομικού ελέγχου 
(ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει μία εσωτερική μονάδα). 
Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα αν η μονάδα σας 
διαθέτει τον ακόλουθο τύπο συστήματος ελέγχου.
• Σύστημα ομαδικού ελέγχου
Ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει μέχρι 16 εσωτερικές 
μονάδες. Όλες οι εσωτερικές μονάδες έχουν την 
ίδια ρύθμιση.

• ∆ύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν το σύστημα
∆ύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν μία εσωτερική 
μονάδα (Σε περίπτωση συστήματος ομαδικού 
ελέγχου, μία ομάδα εσωτερικών μονάδων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο 
σε περίπτωση αλλαγής του συνδυασμού ή σε 
περίπτωση ρύθμισης ομαδικού ελέγχου και 
συστημάτων ελέγχου με δύο τηλεχειριστήρια.

• Μην μεταβάλετε μόνοι σας το συνδυασμό και τις 
ρυθμίσεις των συστημάτων ομαδικού ελέγχου 
και ελέγχου με δύο τηλεχειριστήρια, αλλά 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
για αυτές τις ενέργειες.
Ελληνικά
Ονομασίες και λειτουργίες εξαρτημάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

FUA125AVEB9

Προϊόν Σύμβολο Τιμή Μονάδα

Απόδοση ψύξης 
(Αισθητή) Prated, c 7.83 kW

Ισχύς ψύξης 
(λανθάνουσα) Prated, c 4,27 kW

Απόδοση 
θέρμανσης Prated, h 13,50 kW

Συνολική ηλεκτρική 
ισχύς εισόδου

Pelec 0,19 kW

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος 
(ανά ρύθμιση 
ταχύτητας
εφόσον διατίθεται)

LWA 65 dB

Στοιχεία επικοινωνίας
DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Τσεχική 
∆ημοκρατία

1 Εσωτερική μονάδα

2 Εξωτερική μονάδα

a Έξοδος αέρα

b Οριζόντιο πτερύγιο (μέσα στην έξοδο αέρα)

c
Γρίλια αναρρόφησης
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10)

d
Φίλτροαέρα (στο εσωτερικό της γρίλιας αναρρόφησης)
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10)

e

Αναγνωριστικό σημάδι της εξόδου αέρα

( )
Χρησιμοποιήστε αυτό το σημάδι ως αναφορά για τη 
ρύθμιση της διεύθυνσης ροής του αέρα. (μόνο για το 
μοντέλο BRC1E53)

f
Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό εξάρτημα)
Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο, 
ανάλογα με τις παραμέτρους του συστήματος. 

g Σωλήνας αποστράγγισης

d
c

e h

j

a

2

1
g

b

aa

a

a
i

f

�, ��, ���, ����
5



4PEL465543-1D.book  Page 6  Thursday, March 21, 2019  12:46 PM
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αν η θερμοκρασία ή η υγρασία ξεπερνούν τις ακόλουθες 
συνθήκες, μπορεί να τεθούν σε λειτουργία μέτρα 
ασφαλείας και το κλιματιστικό μπορεί να μη λειτουργήσει 
ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να στάζει νερό από 
την εσωτερική μονάδα.
ΨΥΞΗ                            [°C]

ΘΕΡΜΑΝΣΗ                                                             [°C]

*Για την αποφυγή συμπύκνωσης και στάλαξης νερού από την 
εσωτερική μονάδα.

D B: Θερμοκρασία ξηρού βολβού
WB: Θερμοκρασία υγρού βολβού

Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας του 
τηλεχειριστηρίου κυμαίνεται σε τιμές 16°C-32°C ανάλογα 
με τη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης.

h
Συσκευή αποστράγγισης (ενσωματωμένη)
Αποστραγγίζει την υγρασία που λαμβάνεται από 
το χώρο στη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης.

i

Σωλήνες ψυκτικού. Καλώδια μετάδοσης.
Καλώδια γείωσης (Σημείωση)
(Σημείωση) Είναι τα καλώδια που επιτρέπουν τη 

ροή ηλεκτρικής ενέργειας από την 
εσωτερική μονάδα προς τη γείωση 
για την αποτροπή ηλεκτροπληξίας 
ή πυρκαγιάς σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.

j
Καλώδιο γείωσης
Γειώστε την εξωτερική μονάδα για την αποφυγή 
ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ

RZQ200~250 WB 14~28 ≤80%* DB –5~46

RZQG71~140 WB 12~28 ≤80%* DB –15~50

RZQSG71~140 WB 14~28 ≤80%* DB –15~46

RR71~125 WB 12~28 ≤80%* DB –15~46

RQ71~125 WB 12~28 ≤80%* DB –5~46

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ

RZAG71~140
DB 17~38

≤80%* DB – 20~52
WB 12~28

RZASG71~140
DB 20~38

≤80%* DB –-15~46
WB 14~28

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

RZQ200~250 DB 10~27 WB –15~15

RZQG71~140 DB 10~27 WB –20~15,5

RZQSG71~140 DB 10~27 WB –15~15,5

RQ71~125 DB 10~27 WB –10~15

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

RZAG71~140 DB 10~27
DB – 20~24

WB – 20~18

RZASG71~140 DB 10~27
DB – 15~21

WB – 15~15,5
6

4. ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σχετικά με το χώρο της εγκατάστασης
• Έχετε εγκαταστήσει το κλιματιστικό σε 
έναν χώρο που αερίζεται επαρκώς και 
δεν υπάρχουν εμπόδια γύρω του;

• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό 
σε χώρους όπως οι εξής.
a. Όπου υπάρχουν ορυκτέλαια όπως λάδια καύσης
b. Σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχουν 
άλατα

c. Σε περιοχές όπου υπάρχουν θειώδη αέρια 
όπως κοντά σε θερμά λουτρά

d. Σε περιοχές όπου υπάρχουν σημαντικές 
διακυμάνσεις της τάσης όπως κοντά σε 
εργοστάσια ή άλλες εγκαταστάσεις

e.Οχήματα και δοχεία
f. Όπου υπάρχει μεγάλη ποσότητα σταγονιδίων 
λαδιού και ατμών, όπως στις κουζίνες κ.λπ.

g. Σε περιοχές όπου υπάρχουν μηχανήματα που 
δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα

h.Όπου υπάρχουν οξέα και/ή ατμοί αλκαλίων

• Έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας για χιόνι;
Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο σχετικά με καλύμματα προστασίας 
από το χιόνι, κ.λπ.

Σχετικά με την καλωδίωση
• Όλες καλωδιώσεις πρέπει να 
πραγματοποιούνται από ειδικευμένο 
προσωπικό.
Για τις καλωδιώσεις απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο. Μην εκτελείτε ποτέ αυτές τις 
εργασίες μόνοι σας.

• Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται ένα ξεχωριστό 
κύκλωμα ηλεκτρικής τροφοδοσίας για αυτό 
το κλιματιστικό και ότι όλες οι εργασίες 
ηλεκτρικών καλωδιώσεων εκτελούνται από 
ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με την 
τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Επίσης, προσέξτε τους θορύβους κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας
• Έχουν επιλεγεί οι παρακάτω θέσεις;

a.Μια θέση που να μπορεί να αντέξει το βάρος 
του κλιματιστικού με μικρότερο θόρυβο κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας και κραδασμούς.

b.Μια θέση όπου ο θερμός αέρας που 
αποβάλλεται από την έξοδο αέρα της 
εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας 
δεν προκαλούν όχληση στους γείτονες.

• Είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν εμπόδια 
κοντά στην έξοδο του αέρα της εξωτερικής 
μονάδας;
Αυτά τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν 
μειωμένη απόδοση και αυξημένο θόρυβο κατά 
τη λειτουργία.
Ελληνικά
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• Αν ακούγονται περίεργοι θόρυβοι κατά 
τη χρήση, διακόψτε τη λειτουργία του 
κλιματιστικού και απευθυνθείτε στον 
τοπικό αντιπρόσωπο.

Σχετικά με την αποστράγγιση των 
σωληνώσεων αποστράγγισης
• Έχουν εγκατασταθεί σωστά οι σωληνώσεις 
αποστράγγισης, ώστε να διασφαλίζεται 
η πλήρης αποστράγγιση;
Αν δεν εγκατασταθεί σωστά η σωλήνωση 
αποστράγγισης ενδέχεται να συσσωρευτούν ρύποι 
και απόβλητα στη σωλήνωση αποστράγγισης και να 
προκληθεί διαρροή νερού. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε 
τη λειτουργία του κλιματιστικού και απευθυνθείτε 
στον τοπικό αντιπρόσωπο για βοήθεια.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Αποτρέψτε τον κίνδυνο από ακούσια 
επαναφορά της θερμικής ασφάλειας: αυτή η 
συσκευή ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τροφοδοτείται με 
ρεύμα μέσω εξωτερικής συσκευής 
μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να 
είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που 
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά 
από την εταιρεία παροχής ρεύματος.

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ιαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης 
της εξωτερικής μονάδας και το εγχειρίδιο για το 
τηλεχειριστήριο.
Η διαδικασία λειτουργίας διαφέρει στον τύπο 
με αντλία θέρμανσης και στον τύπο μόνο ψύξης. 
Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία για 
να επιβεβαιώσετε τον τύπο του συστήματός σας.

• Για να προστατέψετε το κλιματιστικό, 
ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος 
6 ώρες πριν από τη λειτουργία.

• Μην απενεργοποιείτε την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος στη διάρκεια της εποχικής χρήσης 
του κλιματιστικού.
Αυτό απαιτείται για την ομαλή ενεργοποίηση 
του κλιματιστικού.

• Εάν η γενική παροχή ρεύματος διακοπεί κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας, η λειτουργία θα 
ξεκινήσει ξανά αυτόματα μετά από την έναρξη 
της παροχής ρεύματος.

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΨΥΞΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ)

• Αν χρησιμοποιείται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ 
όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, 
Ελληνικά
δημιουργείται πάγος στον εναλλάκτη θερμότητας 
της εσωτερικής μονάδας.
Αυτό μπορεί να μειώσει την απόδοση ψύξης.
Σε αυτήν την περίπτωση, το κλιματιστικό 
μεταβαίνει αυτόματα στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ για λίγο.
Στη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ 
χρησιμοποιείται η χαμηλή ταχύτητα του 
ανεμιστήρα ή ένας ελαφρύς αέρας για την 
πρόληψη εκροής του λιωμένου νερού.
(Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ρυθμισμένη 
ταχύτητα ανεμιστήρα.)

• Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή, 
απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι η εσωτερική 
θερμοκρασία να φτάσει στην καθορισμένη 
θερμοκρασία.

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Συνήθως, ο χρόνος που απαιτείται για την 
επίτευξη της ρυθμισμένης εσωτερικής 
θερμοκρασίας είναι περισσότερος στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ παρά στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ.
Συνιστούμε να ξεκινάτε τη λειτουργία εκ των 
προτέρων χρησιμοποιώντας τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ.

Εκτελέστε την ακόλουθη λειτουργία, για 
να αποτρέψετε τη μείωση της απόδοσης 
θέρμανσης και την εξαγωγή ψυχρού αέρα.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
• Χρησιμοποιείται ένα σύστημα κυκλοφορίας 
θερμού αέρα και για το λόγο αυτό χρειάζεται 
κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να θερμανθεί 
ολόκληρο το δωμάτιο έπειτα από την έναρξη της 
λειτουργίας.

• Ο εσωτερικός ανεμιστήρας τίθεται σε λειτουργία, 
για να διοχετεύσει ένα ελαφρύ ρεύμα αέρα 
αυτόματα μέχρι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του 
κλιματιστικού να φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο. 
Αυτή τη στιγμή, στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται 
η ένδειξη " ". Αφήστε το όπως είναι και 
περιμένετε για λίγο.
(Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ρυθμισμένη 
ταχύτητα ανεμιστήρα.)

• Η διεύθυνση της ροής αέρα γίνεται οριζόντια ώστε 
να αποτρέπεται ένα ρεύμα ψυχρού αέρα προς τα 
άτομα. (Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται 
η ρυθμισμένη διεύθυνση ροής αέρα.)
7
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
(Λειτουργία απομάκρυνσης πάγου για την 
εξωτερική μονάδα)
• Καθώς αυξάνεται ο πάγος στις σωληνώσεις της 
εξωτερικής μονάδας, μειώνεται η απόδοση της 
θέρμανσης και το κλιματιστικό μεταβαίνει στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.

• Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματά 
και στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται 
η ένδειξη " ".
Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο, ο θερμός αέρας 
σταματά και ανάβει η φωτεινή ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ της μονάδας λήψης φωτός. 
(Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ρυθμισμένη 
ταχύτητα ανεμιστήρα.)

• Μετά από 10 λεπτά το πολύ στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ, το κλιματιστικό επιστρέφει στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

• Η διεύθυνση ροής του αέρα γίνεται οριζόντια. 
(Το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την κατεύθυνσης 
της ροής αέρα που έχει οριστεί.)

• Στη διάρκεια ή μετά τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ 
βγαίνουν λευκές αναθυμιάσεις από την είσοδο 
ή την έξοδο αέρα στο κλιματιστικό. 
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΒΓΑΙΝΕΙ ΛΕΥΚΗ 
ΠΑΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ" στη 
σελίδα 15.)

• Ένα σφύριγμα και ένας ήχος "σα" ενδέχεται 
να ακουστούν κατά τη διάρκεια αυτής της 
λειτουργίας.

Σχετικά με την θερμοκρασία του εξωτερικού 
αέρα και την απόδοση θέρμανσης
• Η απόδοση θέρμανσης του κλιματιστικού μειώνεται 
όταν μειώνεται η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα.
Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το 
κλιματιστικό σε συνδυασμό με άλλα συστήματα 
θέρμανσης.
(Όταν χρησιμοποιείται καυστήρας, να αερίζετε 
τακτικά το δωμάτιο.)
Μην χρησιμοποιείτε τον καυστήρα σε θέση όπου ο 
αέρας του κλιματιστικού κατευθύνεται επάνω του.

• Όταν ο θερμός αέρας παραμένει κάτω από 
την οροφή και αισθάνεστε τα πόδια σας κρύα, 
προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε έναν 
ανεμιστήρα για την κυκλοφορία του αέρα μέσα 
στο δωμάτιο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε 
στον τοπικό αντιπρόσωπο.

• Όταν η εσωτερική θερμοκρασία υπερβεί τη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία, η εσωτερική μονάδα 
βγάζει μια ελαφριά αύρα (μεταβαίνει στη 
λειτουργία ελαφρού αέρα). Η διεύθυνση ροής 
του αέρα γίνεται οριζόντια. (Στο τηλεχειριστήριο 
εμφανίζεται η ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα 
και διεύθυνση ροής του αέρα.) 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

• Αυτή η λειτουργία μειώνει τα επίπεδα υγρασίας 
χωρίς να μειώνει και την εσωτερική θερμοκρασία. 
Η εσωτερική θερμοκρασία που ανιχνεύεται μόλις 
πατηθεί το κουμπί λειτουργίας είναι η 
θερμοκρασία που έχει οριστεί. Στο σημείο αυτό, 
η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η θερμοκρασία 
ρυθμίζονται αυτόματα, επομένως το 
τηλεχειριστήριο δεν εμφανίζει την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα και τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Για να μειώσετε αποτελεσματικά τη θερμοκρασία 
και την υγρασία του εσωτερικού χώρου, μειώστε 
πρώτα την εσωτερική θερμοκρασία 
χρησιμοποιώντας τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ και, 
στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ. Όταν μειωθεί 
η εσωτερική θερμοκρασία ενδέχεται να 
σταματήσει η ροή του αέρα από την εσωτερική 
μονάδα.

• Όταν λειτουργεί συνεχώς στην κατεύθυνση 
της ροής αέρος προς τα κάτω, ο αέρας φυσάει 
στην αυτόματα καθορισμένη κατεύθυνση για 
μια χρονική περίοδο, ώστε να αποφευχθεί η 
συμπύκνωση του οριζόντιου πτερυγίου. 
(Το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την κατεύθυνσης 
της ροής αέρα που έχει οριστεί.)

• Αν χρησιμοποιείται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ όταν 
η εσωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, 
δημιουργείται πάγος στον εναλλάκτη θερμότητας 
της εσωτερικής μονάδας. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το κλιματιστικό μεταβαίνει αυτόματα 
στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ για λίγο.
Χρησιμοποιείται η χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα 
ή ένας ελαφρύς αέρας για την πρόληψη εκροής 
του λιωμένου νερού.

 ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΥ
• Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη από 

70 dB(A).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
Η προσαρμογή της διεύθυνσης ροής αέρα μπορεί 
να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε έξοδο αέρα. (μόνο 
για το BRC1E53)
• Ελέγξτε το αναγνωριστικό σημάδι εξόδου αέρα 

(ανατρέξτε στη σελίδα 5) και χρησιμοποιήστε το 
τηλεχειριστήριο για να ορίσετε τη διεύθυνση ροής 
του αέρα. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 
συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουργίας του 
τηλεχειριστηρίου.)

• Τα οριζόντια πτερύγια στην έξοδο αέρα κλείνουν 
ενόσω σταματά η εσωτερική μονάδα.
Ελληνικά
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ/ΡΥΘΜΙΣΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ, για να προσαρμόσετε 
τη διεύθυνση της ροής αέρα.

Ρύθμιση διεύθυνσης επάνω και κάτω

Η ένδειξη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ 
ΑΕΡΑ κινείται όπως παρουσιάζεται 
στα αριστερά και η διεύθυνση ροής 
αέρα μεταβάλλεται συνεχώς. 
(Αυτόματη ρύθμιση κίνησης)

Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ/
ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ 
ΑΕΡΑ, για να επιλέξετε τη 
διεύθυνση αέρα που επιθυμείτε.

Η ένδειξη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ 
ΑΕΡΑ σταματά να κινείται και 
η διεύθυνση ροής αέρα 
σταθεροποιείται (Ρύθμιση 
σταθεροποιημένης διεύθυνσης 
ροής αέρα).

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
Στις ακόλουθες συνθήκες, ο μικροϋπολογιστής 
ελέγχει τη διεύθυνση ροής αέρα, επομένως μπορεί 
να διαφέρει από την ένδειξη στην οθόνη. 

Τρόπος 
λειτουργίας

• ΨΥΞΗ
• ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΨΥΞΗ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

• ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

∆ιεύθυνση 
επάνω και 
κάτω

Ο αέρας φυσάει στην 
αυτόματα ρυθμισμένη 
διεύθυνση για ορισμένο 
χρονικό διάστημα 
προκειμένου 
να αποτραπεί 
η συμπύκνωση στα 
οριζόντια πτερύγια.
• Όταν λειτουργεί 
συνεχώς 
σε καθοδική 
κατεύθυνση ροής 
του αέρα

Η διεύθυνση ροής του 
αέρα γίνεται οριζόντια, 
ώστε να μην φυσάει 
απευθείας προς το 
σώμα σας.
• Όταν η θερμοκρασία 
δωματίου είναι 
υψηλότερη από 
τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία

• Όταν ξεκινά η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ή κατά τη διάρκεια 
της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ (σε 
περίπτωση που 
σχηματιστεί πάγος 
στην εξωτερική 
μονάδα)

1

παλινδρομική 
κίνηση
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν εκτελείται ομαδικός έλεγχος στο σύστημα 
ταυτόχρονης λειτουργίας (διπλό και τριπλό), η 
διεύθυνση της ροής αέρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί 
εξατομικευμένα στις δευτερεύουσες μονάδες.

Συνιστώμενες θέσεις διεύθυνσης ροής αέρα

Όταν ρυθμίζετε τη διεύθυνση ροής του αέρα, σας 
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις παραπάνω θέσεις 
της περσίδας ροής αέρα.

7. ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να 
διασφαλίζεται η λειτουργία του κλιματιστικού.
• Αποτρέψτε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία 
από το παράθυρο χρησιμοποιώντας κουρτίνες 
ή στόρια στη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ.

• Κρατάτε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Εάν 
οι πόρτες και τα παράθυρα παραμείνουν ανοιχτά, ο 
αέρας του δωματίου θα διαφεύγει και θα μειώνεται 
το αποτέλεσμα της ψύξης και της θέρμανσης.

• Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην 
είσοδο και έξοδο αέρα του κλιματιστικού. 
Ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση ή να διακοπεί 
η λειτουργία.

• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία δωματίου σωστά για 
άνετο περιβάλλον. Αποφεύγετε την υπερβολική 
θέρμανση ή ψύξη.
∆ιαφορετικά, προκαλείται σπατάλη ενέργειας.

• Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη " " ή το 
μήνυμα "Καθαρίστε το Φίλτρο", απευθυνθείτε σε 
έναν εξειδικευμένο τεχνικό για τον καθαρισμό των 
φίλτρων.

1 Εσωτερική μονάδα (∆ευτερεύουσα)

2 Εσωτερική μονάδα (Κύρια)

3 Εξωτερική μονάδα

4 Τηλεχειριστήριο

5 ∆ιπλό

6 Τριπλό

5

1
1

2

33

4 6

Ψύξη

Θέρμανση
9
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(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10.)
Σε περίπτωση λειτουργίας της εσωτερικής 
μονάδας με βρώμικο φίλτρο αέρα ενδέχεται 
να μειωθεί η απόδοση ή να προκληθεί 
δυσλειτουργία.

• Τοποθετήστε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και 
στερεοφωνικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 m 
μακριά από την εσωτερική μονάδα και το 
τηλεχειριστήριο.
Οι εικόνες ενδέχεται να εμφανίζονται 
παραμορφωμένες και να δημιουργείται θόρυβος.

• Κλείστε το διακόπτη ισχύος όταν η συσκευή δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Όταν ο ασφαλειοδιακόπτης είναι 
ενεργοποιημένος καταναλώνεται μια μικρή 
ποσότητα ρεύματος ακόμα και όταν το 
κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας. (*1)
Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος για 
εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά την επαναλειτουργία, 
ανοίξτε το διακόπτη ισχύος 6 ώρες πριν από το 
χειρισμό, για ομαλή λειτουργία.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10) (*2)
*1 Η ισχύς που καταναλώνεται ενώ η εξωτερική 

μονάδα δεν λειτουργεί εξαρτάται από το 
μοντέλο.

*2 Η ρύθμιση που ίσχυε πριν από το κλείσιμο του 
διακόπτη ισχύος αποθηκεύεται. (Η ρύθμιση 
χρονοδιακόπτη απαλείφεται.)

• Χρησιμοποιήστε πλήρως τη λειτουργία 
προσαρμογής της διεύθυνσης ροής αέρα.
Ο κρύος αέρας συγκεντρώνεται στο πάτωμα ενώ 
ο θερμός αέρας συγκεντρώνεται κάτω από 
το ταβάνι.
Ρυθμίστε τη διεύθυνση ροής αέρα σε οριζόντια 
θέση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΨΥΞΗΣ 
ή της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ και ρυθμίστε την προς τα κάτω 
κατά τη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Μην αφήνετε τον αέρα να φυσάει απευθείας 
σε ανθρώπους.

• Χρησιμοποιήστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ αποτελεσματικά.
Απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι η εσωτερική 
θερμοκρασία να φτάσει στην καθορισμένη 
θερμοκρασία. Συνιστούμε να ξεκινάτε τη 
λειτουργία εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας 
τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ.
10
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
(ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια (όπως 
σπρέι για τα μαλλιά και εντομοκτόνα) κοντά 
στο κλιματιστικό.

• Μην σκουπίζετε το κλιματιστικό με βενζίνη 
ή διαλυτικό.
Μπορεί να προκαλέσει ρωγμές, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή ράβδους 
μέσα στην είσοδο του αέρα, στην έξοδο 
του αέρα ή στο οριζόντιο πτερύγιο. 
Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με υψηλή 
ταχύτητα και θα μπορούσατε να 
τραυματιστείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην πλένετε με νερό το κλιματιστικό.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά λόγω διαρροής.

• Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό όταν 
εκτελείτε εργασίες συντήρησης και κλείστε 
το διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Εάν δεν διακοπεί η παροχή τροφοδοσίας, 
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και 
τραυματισμός.

• Όταν εργάζεστε σε ένα ψηλό σημείο, 
προσέχετε που πατάτε.
Εάν η σκαλωσιά δεν είναι σταθερή, μπορεί να 
προκληθεί τραυματισμός από πτώση ή 
παραπάτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Μην αφαιρείτε το φίλτρο αέρα, παρά μόνο για 
καθαρισμό. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.

• Μην προσαρτάτε υλικά (όπως χαρτοπετσέτες) 
διαφορετικές από το συγκεκριμένο φίλτρο 
αέρα στην είσοδο του αέρα. Η απόδοση 
μπορεί να μειωθεί και να προκληθεί διαρροή 
νερού/σχηματισμός πάγου.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Όταν το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την ένδειξη " " 
ή "Καθαρίστε το Φίλτρο", πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο.
• Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από συγκεκριμένο 
χρόνο λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο εμφάνισης 
της ένδειξης " " ή "Καθαρίστε το Φίλτρο".
Εάν η εσωτερική μονάδα πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί σε χώρο όπου ο αέρας είναι 
Ελληνικά
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πιο μολυσμένος, απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο για λύση.

• Αν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τη ρύπανση από 
το φίλτρο αέρα, αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα. 
(Το φίλτρο αέρα για αντικατάσταση είναι 
προαιρετικό εξάρτημα)

1. Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης.
Σύρετε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά αργά προς 
τα κάτω στη γρίλια αναρρόφησης.

2. Βγάλτε το φίλτρο αέρα.
Εκτελέστε τις εργασίες με τη σειρά που αναφέρεται 
πιο κάτω.

1 Τραβήξτε το άκρο του φίλτρου αέρα με κλίση 
προς τα κάτω και απαγκιστρώστε την οπή 
αγκίστρωσης του φίλτρου αέρα από την 
προβολή της γρίλιας. (δεξιά και αριστερά)

2 Σηκώστε το φίλτρο αέρα και απαγκιστρώστε 
την οπή αγκίστρωσης του φίλτρου αέρα από 
την προεξοχή στο επάνω μέρος της γρίλιας. 
(αριστερά και δεξιά)

3. Καθαρίστε το φίλτρο.
Καθαρίστε τη ρύπανση με ηλεκτρική σκούπα 
ή πλύνετε με νερό.

Μόλυνση Εμφανίζεται η χρονική ένδειξη

Κανονική
2500 ώρες
(αντιστοιχεί σε ένα έτος)

Περισσότερο μολυσμένο
1250 ώρες
(αντιστοιχεί σε μισό έτος)

a κουμπί

a Προεξοχή επάνω μέρους γρίλιας

b Φίλτρο

c Προεξοχή

d Άκρο φίλτρου αέρα

a a

2

1

2

1 1

2

a

b

bbc

d

Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Μην πλένετε το φίλτρο με νερό θερμοκρασίας 

50°C ή υψηλότερης. 
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό 
και παραμόρφωση. 

• Μην θερμαίνετε το φίλτρο με φωτιά. 
Μπορεί να προκαλέσει κάψιμο.

4. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα. 
Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα με την αντίθετη 
σειρά από αυτή που αναφέρεται στο σημείο 2.

5. Κλείστε τη γρίλια αναρρόφησης.
Σύρετε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά, ανεβάστε 
αργά τη γρίλια αναρρόφησης και στερεώστε την 
με ασφάλεια με την αντίθετη σειρά από αυτή που 
αναφέρεται στο βήμα 1.

6. Απενεργοποιήστε την ένδειξη " " 
ή το μήνυμα "Καθαρίστε το Φίλτρο" που 
εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο μετά τη 
θέση της μονάδας σε λειτουργία. 
• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο.
Η ένδειξη μπορεί να εξαφανιστεί είτε το 
σύστημα είναι σε λειτουργία ή σε κατάσταση 
αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Κατά το κλείσιμο της γρίλιας αναρρόφησης 
μπορεί να παγιδευτεί ο ιμάντας.
Πριν από το κλείσιμο της γρίλιας 
αναρρόφησης επιβεβαιώστε ότι ο ιμάντας 
δεν προεξέχει από το πλάι της γρίλιας 
αναρρόφησης.

Αν το φίλτρο είναι 
πολύ βρώμικο, 
πλύνετε με 
ουδέτερο 
απορρυπαντικό, 
χρησιμοποιώντας 
μια μαλακή 
βούρτσα.

Μετά την 
αποστράγγιση, 
στεγνώστε το 
φίλτρο αέρα στη 
σκιά.

a Ιμάντας

b Γρίλια αναρρόφησης

a

b

11
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΓΡΙΛΙΑ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης.
Σύρετε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά αργά προς 
τα κάτω στη γρίλια αναρρόφησης.

2. Αφαιρέστε τη γρίλια αναρρόφησης.
1 Αφαιρέστε τους 4 ιμάντες που είναι 
προσαρτημένοι στην εσωτερική μονάδα. 
(Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.)

2 Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης κατά 45° και 
σηκώστε την. Στη συνέχεια απαγκιστρώστε 
την από το σημείο αγκίστρωσης. (3 σημεία)

3. Βγάλτε το φίλτρο αέρα.
Ανατρέξτε στο βήμα 2 της ενότητας "ΠΩΣ ΝΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ" στη 
σελίδα 10.

4. Καθαρίστε τη γρίλια αναρρόφησης.
Πλύνετε τη γρίλια αναρρόφησης με ουδέτερο 
απορρυπαντικό χρησιμοποιώντας μαλακή 
βούρτσα και μετά αφαιρέστε το νερό.

a κουμπί

a
Σημείο στο οποίο πρέπει να συνδεθούν οι ιμάντες 
(4 σημεία συνολικά)

b Σημείο αγκίστρωσης (3 σημεία)

c Απαγκιστρώστε το άγκιστρο

d Σημείο στο οποίο πρέπει να συνδεθούν οι ιμάντες

a a

a

b c

d

12
Όταν η γρίλια αναρρόφησης είναι πάρα πολύ 
βρώμικη
• Ψεκάστε το απορρυπαντικό στους ανεμιστήρες 
αερισμού και στις περιοχές κοντά στη γρίλια 
αναρρόφησης και περιμένετε 10 λεπτά.
Στη συνέχεια πλύνετε προσεκτικά τη γρίλια 
αναρρόφησης με νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Μην πλένετε τη γρίλια αναρρόφησης με ζεστό 
νερό θερμοκρασίας 50°C ή πιο πάνω.
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και 
παραμόρφωση.

• Μην στεγνώνετε τη γρίλια αναρρόφησης με 
φωτιά. Μπορεί να προκαλέσει κάψιμο.

• Μην χρησιμοποιείτε πετρέλαιο, βενζίνη, 
αραιωτικά, άμμο λείανσης και υγρά 
εντομοκτόνα που πωλούνται στην αγορά.
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και 
παραμόρφωση.

5. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.
Ανατρέξτε στο βήμα 4 της ενότητας "ΠΩΣ ΝΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ" στη 
σελίδα 10.

6. Συνδέστε τη γρίλια αναρρόφησης.
Συνδέσετε τη γρίλια αναρρόφησης με την 
αντίθετη σειρά από αυτή που αναφέρεται 
στο σημείο 2.

7. Κλείστε τη γρίλια αναρρόφησης.
Σύρετε ταυτόχρονα τα 2 κουμπιά με την αντίθετη 
σειρά από αυτή που αναφέρεται στο βήμα 1, 
ανασηκώστε αργά τη γρίλια αναρρόφησης 
και στερεώστε τη με ασφάλεια.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
• Σκουπίστε τα με ένα στεγνό μαλακό πανί.
• Όταν ο λεκές δεν μπορεί να αφαιρεθεί, βουτήξτε 
το πανί σε ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο 
με νερό και στρίψτε το πανί. 
Αφού σκουπίσετε το λεκέ με αυτό το ύφασμα, 
στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.

Απορρυπαντικό
Ελληνικά
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Μην χρησιμοποιείτε πετρέλαιο, βενζίνη, 
αραιωτικά, άμμο λείανσης και υγρά 
εντομοκτόνα που πωλούνται στην αγορά.
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό 
και παραμόρφωση.

• Μην πλένετε με ζεστό νερό θερμοκρασίας 
50°C ή πιο πάνω.
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό 
και παραμόρφωση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΠΟΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ

Επιβεβαιώστε τα παρακάτω.
• Ελέγξτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν 
είναι μπλοκαρισμένες.
Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια.
Τα εμπόδια μειώνουν την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα και προκαλούν μείωση της απόδοσης 
και θραύση στις συσκευές.

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
• Αφού καθαρίσετε το φίλτρο αέρα, μην ξεχάσετε 
να το τοποθετήσετε ξανά.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10.)
Για πληροφορίες σχετικά με το πως να 
εγκαταστήσετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε 
ένα προαιρετικό φίλτρο αέρα, ανατρέξτε στο 
συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήστη του φίλτρου αέρα.

• Απενεργοποιήστε την ένδειξη " " ή το μήνυμα 
"Καθαρίστε το Φίλτρο" που εμφανίζεται στο 
τηλεχειριστήριο μετά τη θέση της μονάδας 
σε λειτουργία.

• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο.
Η ένδειξη μπορεί να εξαφανιστεί είτε το σύστημα 
είναι σε λειτουργία ή σε κατάσταση αναμονής. 

Ενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος 
τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τη λειτουργία.
• Αυτό απαιτείται για την ομαλή ενεργοποίηση 
και την προστασία του κλιματιστικού.

• Στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί η ένδειξη, 
όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ισχύος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εντός 6 ωρών μετά 
από την παροχή ρεύματος προς το 
κλιματιστικό.
Ορισμένες σειρές μοντέλων εκτελούν τις παρακάτω 
λειτουργίες με σκοπό την προστασία των συσκευών.
Εάν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εκτελεστεί εντός 
6 ωρών μετά από την παροχή ρεύματος προς το 
κλιματιστικό, ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματά να 
Ελληνικά
λειτουργεί για περίπου 10 λεπτά κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας για την 
προστασία των συσκευών.
Η παραπάνω λειτουργία εκτελείται όχι μόνο 
τη στιγμή της εγκατάστασης, αλλά σε κάθε 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 
ασφαλειοδιακόπτη.
Για άνετη χρήση μην απενεργοποιείτε τον 
ασφαλειοδιακόπτη κατά την εποχική χρήση 
της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ

Ενεργοποιήστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
για μισή μέρα με καλό καιρό και στεγνώστε την 
εσωτερική μονάδα.
• Αυτό μπορεί να αποτρέψει το σχηματισμό 
μούχλας.

Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος.
• Όταν ο ασφαλειοδιακόπτης είναι 
ενεργοποιημένος καταναλώνονται κάποια watt 
ρεύματος ακόμα και όταν το κλιματιστικό δεν 
βρίσκεται σε λειτουργία.
Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος για 
εξοικονόμηση ενέργειας.

• Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα εξαφανιστεί, 
όταν απενεργοποιήσετε το διακόπτη ισχύος. 

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
• Μην ξεχάσετε να επανατοποθετήσετε το φίλτρο 
αέρα στην αρχική του θέση μετά από τον 
καθαρισμό.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10.)
Για πληροφορίες σχετικά με το πως να 
εγκαταστήσετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε 
ένα προαιρετικό φίλτρο αέρα, ανατρέξτε στο 
συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήστη του φίλτρου αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το εσωτερικό του κλιματιστικού μπορεί να μολυνθεί 
μετά από πολλές περιόδους χρήσης και να 
προκληθεί μείωση της απόδοσης και διαρροή νερού.
Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για 
λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό του 
εσωτερικού της εσωτερικής μονάδας. Αυτή 
η εργασία πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό.
13
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9. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν υποδεικνύουν 
βλάβη του κλιματιστικού
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εντός 6 ωρών μετά 
από την παροχή ρεύματος προς το κλιματιστικό.
Ορισμένες σειρές μοντέλων εκτελούν τις 
παρακάτω λειτουργίες με σκοπό την προστασία 
των συσκευών.
Εάν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εκτελεστεί 
εντός 6 ωρών μετά από την παροχή ρεύματος 
προς το κλιματιστικό, ο εσωτερικός ανεμιστήρας 
σταματά να λειτουργεί για περίπου 10 λεπτά κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας της εξωτερικής 
μονάδας για την προστασία των συσκευών.
Η παραπάνω λειτουργία εκτελείται όχι μόνο 
τη στιγμή της εγκατάστασης, αλλά σε κάθε 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 
ασφαλειοδιακόπτη.
Για άνετη χρήση μην απενεργοποιείτε τον 
ασφαλειοδιακόπτη κατά την εποχική χρήση 
της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

I. ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
• Το κλιματιστικό δεν ξαναρχίζει αμέσως 
αφού πιέσετε το κουμπί 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

• Το κλιματιστικό δεν επανεκκινείται 
αμέσως όταν το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ επαναφέρεται στην 
προηγούμενη θέση του αφού το πιέσετε.
Αν ανάψει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το 
κλιματιστικό είναι σε κανονική κατάσταση.
∆εν επανεκκινείται αμέσως επειδή 
ενεργοποιείται μια διάταξη ασφαλείας για την 
αποφυγή υπερφόρτωσης του κλιματιστικού.
Μετά από 3 λεπτά το κλιματιστικό 
θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

• Το κλιματιστικό δεν αρχίζει να λειτουργεί 
όταν εμφανιστεί η ένδειξη " " και 
αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα 
αφού πιέσετε ένα κουμπί λειτουργίας.
Αυτό συμβαίνει επειδή το κλιματιστικό 
βρίσκεται κάτω από κεντρικό έλεγχο.
Η ένδειξη που αναβοσβήνει δείχνει ότι 
το κλιματιστικό δεν μπορεί να ελεγχθεί 
από το τηλεχειριστήριο.
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• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εντός 6 ωρών 
μετά από την παροχή ρεύματος προς 
το κλιματιστικό.
Ορισμένες σειρές μοντέλων εκτελούν 
τις παρακάτω λειτουργίες με σκοπό 
την προστασία των συσκευών.
Εάν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
εκτελεστεί εντός 6 ωρών μετά από την 
παροχή ρεύματος προς το κλιματιστικό, 
ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματά να 
λειτουργεί για περίπου 10 λεπτά κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της εξωτερικής 
μονάδας για την προστασία των συσκευών.
Η παραπάνω λειτουργία εκτελείται όχι μόνο 
τη στιγμή της εγκατάστασης, αλλά σε κάθε 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 
ασφαλειοδιακόπτη.
Για άνετη χρήση μην απενεργοποιείτε τον 
ασφαλειοδιακόπτη κατά την εποχική χρήση 
της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

• Η εξωτερική μονάδα σταματάει.
Αυτό συμβαίνει γιατί η εσωτερική θερμοκρασία 
έχει φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία. 
Η εσωτερική μονάδα βρίσκεται στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ): 
Μειώστε την καθορισμένη θερμοκρασία.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ): 
Αυξήστε την καθορισμένη θερμοκρασία.
Η λειτουργία ξεκινάει μετά από λίγο, όταν το 
κλιματιστικό είναι σε κανονική κατάσταση.

• Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη 
" " και η ροή αέρα σταματάει.
Αυτό συμβαίνει επειδή το κλιματιστικό 
μεταβαίνει αυτόματα στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ για να αποτραπεί η μείωση 
της απόδοσης θερμότητας, όταν αυξάνεται 
ο πάγος στην εξωτερική μονάδα.
Μετά το πολύ 10 λεπτά το κλιματιστικό 
επιστρέφει στην αρχική λειτουργία.

II. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ
• Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζονται οι 
ενδείξεις "U4" και "U5" και η λειτουργία 
διακόπτεται. Ωστόσο, θα ξεκινήσει ξανά 
μετά από μερικά λεπτά.
Αυτό συμβαίνει επειδή απενεργοποιείται 
και διακόπτεται η επικοινωνία ανάμεσα στις 
εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες 
ή στις εσωτερικές μονάδες και στα 
τηλεχειριστήρια εξαιτίας θορύβου που 
προκαλείται από άλλες συσκευές εκτός 
του κλιματιστικού.
Όταν ο ηλεκτρικός θόρυβος μειωθεί, το 
κλιματιστικό επανεκκινείται αυτόματα.
Ελληνικά
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III. Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ∆ΙΑΦΕΡΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
• Τα πάτημα του κουμπιού ελέγχου 
ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν αλλάζει 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Στη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 
χρησιμοποιείται η χαμηλή ταχύτητα του 
ανεμιστήρα ή ένας ελαφρύς αέρας για 
την πρόληψη εκροής του λιωμένου νερού. 
Κατά τη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), 
ο αέρας από το κλιματιστικό σταματά για 
να εμποδίσει το φύσημα του αέρα απευθείας 
προς το σώμα σας. Μετά από λίγο μπορεί 
να αλλαχθεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα.
(Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα 
δεν είναι δυνατή στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.)
Όταν η θερμοκρασία του δωματίου φτάσει στη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια 
της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
η εξωτερική μονάδα σταματά και η εσωτερική 
μονάδα μεταβαίνει σε ελαφρύ αέρα. 
Απαιτείται κάποια ώρα μέχρι να αλλάξει 
η ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Αυξήστε την καθορισμένη θερμοκρασία. 
Μετά από λίγο αλλάζει η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα.

IV. Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, Ή Η 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
• Τα οριζόντια πτερύγια δεν κινούνται 
όταν στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται 
η ένδειξη της λειτουργίας κίνησης των 
πτερυγίων.
<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ>
Αυτό συμβαίνει επειδή η διεύθυνση ροής 
του αέρα ρυθμίζεται σε οριζόντια διεύθυνση 
μετά από την έναρξη της λειτουργίας ή όταν 
η εσωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη 
από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, ώστε να 
μην πέφτει ο αέρας κατευθείαν επάνω σας.
Μετά από λίγο, ξεκινά η λειτουργία κίνησης 
των πτερυγίων.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ" στη σελίδα 9.)

• Η ένδειξη διεύθυνσης ροής αέρα του 
τηλεχειριστηρίου διαφέρει από την 
τρέχουσα λειτουργία των οριζόντιων 
πτερυγίων.
<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ>
Όταν οριστεί η λειτουργία σε καθοδική 
διεύθυνση ροής αέρα, η διεύθυνση ροής 
Ελληνικά
αέρα διαφέρει από αυτήν που εμφανίζεται 
για κάποιο χρονικό διάστημα, προκειμένου 
να αποτραπεί η συμπύκνωση στα οριζόντια 
πτερύγια.

<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ>
Αυτό συμβαίνει επειδή η διεύθυνση ροής 
του αέρα ρυθμίζεται σε οριζόντια διεύθυνση 
μετά από την έναρξη της λειτουργίας ή όταν 
η εσωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη 
από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, ώστε να 
μην πέφτει ο αέρας κατευθείαν επάνω σας.
Μετά από λίγο, η διεύθυνση ροής του αέρα 
αλλάζει στην καθορισμένη διεύθυνση.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ" στη σελίδα 9.)

V. ΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ∆ΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ
• Τα οριζόντια πτερύγια δεν κλείνουν 
ακόμα και όταν τερματιστεί η λειτουργία.
Αυτό συμβαίνει επειδή τα οριζόντια πτερύγια 
κλείνουν αφού πρώτα σταματήσει 
η ροή αέρα από το κλιματιστικό.
Μετά από λίγο, τα οριζόντια πτερύγια 
κλείνουν.

VI. ΒΓΑΙΝΕΙ ΛΕΥΚΗ ΠΑΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
• Όταν υπάρχει υψηλή υγρασία στη 
διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ. 
(σε μέρη με λάδια ή σκόνες)
Αν το εσωτερικό μιας εσωτερικής μονάδας 
είναι ιδιαίτερα βρώμικο, η κατανομή της 
θερμοκρασίας μέσα στα δωμάτια γίνεται 
ανομοιογενής.
Πρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό της 
εσωτερικής μονάδας. 
Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό 
της εσωτερικής μονάδας. 
Αυτός ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται 
από εξειδικευμένο τεχνικό.
Ελέγξτε το περιβάλλον χρήσης.

• Όταν το κλιματιστικό μεταβαίνει στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ μετά από 
τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ και στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
Η υγρασία που δημιουργείται από την 
απόψυξη μετατρέπεται σε ατμό και εκλύεται.
Όταν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει 
την ένδειξη " ", χρησιμοποιείται 
η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.

VII. ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
• Ακούγεται ένα κουδούνισμα μετά την 
εκκίνηση της εσωτερικής μονάδας.
Ο ήχος αυτός παράγεται όταν τίθενται 
σε λειτουργία τα μοτέρ για την κίνηση 
των οριζόντιων πτερυγίων.
15
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Θα μειωθεί μετά από περίπου ένα λεπτό.
• Ακούγεται ένας χαμηλός διαρκής ήχος 
ροής "σα" όταν το σύστημα βρίσκεται στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ή ΑΠΟΨΥΞΗΣ ή ένας 
ήχος κελαρύσματος όταν το κλιματιστικό 
βρίσκεται στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
Αυτός είναι ο ήχος του ψυκτικού αερίου που ρέει 
μέσα στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα.

• Ένας ήχος "σα" ακούγεται στην αρχή 
ή αμέσως μετά τη διακοπή της 
λειτουργίας ή ακούγεται στην αρχή 
ή αμέσως μετά τη διακοπή της 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ. 
Αυτός είναι ο θόρυβος του ψυκτικού που 
προκαλείται από το σταμάτημα και την 
αλλαγή ροής αέρα.
Κατά τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
το κλιματιστικό μεταβαίνει αυτόματα στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ. 
Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται 
η ένδειξη " ".
Μετά το πολύ 10 λεπτά το κλιματιστικό 
επιστρέφει στην αρχική λειτουργία.

• Ακούγεται ένας ήχος "σα" όταν το 
κλιματιστικό βρίσκεται στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΨΥΞΗΣ ή όταν έχει διακοπεί 
η λειτουργία του.
Ο ήχος ακούγεται όταν λειτουργεί 
η αντλία εκκένωσης.
Αποστραγγίζεται η υγρασία που 
αποβάλλεται από τον εσωτερικό αέρα 
κατά τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ.

• Ένας ήχος σαν τρίξιμο "πίσι-πίσι" 
ακούγεται όταν το κλιματιστικό βρίσκεται 
σε λειτουργία ή αφού σταματήσει να 
λειτουργεί.
Η διαστολή και συστολή των πλαστικών 
εξαρτημάτων που προκαλείται από την 
αλλαγή της θερμοκρασίας δημιουργεί 
αυτό το θόρυβο.

VIII. ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
• Είναι δυνατόν η μονάδα να αποβάλλει 
σκόνη κατά την αρχή της λειτουργίας της 
ύστερα από μακρά περίοδο αδράνειας.
Η σκόνη που απορροφάται από τη μονάδα 
αποβάλλεται.

IX. ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΑ∆ΥΟΥΝ ΟΣΜΕΣ
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Η μονάδα απορροφά τη μυρωδιά των 
δωματίων, των επίπλων, των τσιγάρων 
κλπ. και κατόπιν τις αποβάλλει.
Αν ανησυχείτε για τις οσμές, μπορείτε να 
ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
σε μηδενική ροή αέρα όταν η εσωτερική 
θερμοκρασία φτάσει στη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.
16
Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον 
τοπικό αντιπρόσωπο.

X. ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΝ ∆ΡΟΣΙΖΕΙ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Το κλιματιστικό λειτουργεί στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.
Αυτό συμβαίνει επειδή η λειτουργία 
προγράμματος αφύγρανσης μειώνει 
τη θερμοκρασία του εσωτερικού όσο 
το δυνατόν λιγότερο.
Μειώστε τη θερμοκρασία του εσωτερικού 
χρησιμοποιώντας τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ 
και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε 
τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ" στη σελίδα 8.)

• ∆ιαβάστε για τα χαρακτηριστικά της 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ, τα χαρακτηριστικά 
της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και τα 
χαρακτηριστικά της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 
στη σελίδα 7~8.

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ελέγξτε τα εξής πριν να ζητήσετε μια επισκευή.

1. Αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί καθόλου.
• Ελέγξτε αν έχει καεί κάποια ασφάλεια.
Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.

• Ελέγξτε εάν ο διακόπτης ισχύος είναι ανοικτός.
Εάν ο διακόπτης ισχύος είναι στη θέση 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, βάλτε το στο ρεύμα με 
τον διακόπτη του διακόπτη ισχύος.
Εάν η γλωττίδα του ασφαλειοδιακόπτη είναι 
στη θέση διέγερσης, μην ενεργοποιείτε το 
ρεύμα με τον ασφαλειοδιακόπτη.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

• Ελέγξτε μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος.
Περιμένετε να έρθει πάλι το ρεύμα. Αν 
διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας, το κλιματιστικό επανεκκινείται 
αυτόματα μετά την αποκατάσταση της 
παροχής ρεύματος.

1 Γενικός διακόπτης (διακόπτης γείωσης)

2 Γλωσσάκι

3 Θέση απεμπλοκής

ON

OFF

2

3

1

Ελληνικά
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2. Εάν διακοπεί η λειτουργία του κλιματιστικού 
μετά την ενεργοποίησή του.
• Ελέγξτε μήπως είναι βουλωμένη η είσοδος 
ή έξοδος αέρα της εξωτερικής ή εσωτερικής 
μονάδας.
Απομακρύνετε το εμπόδιο και φροντίστε 
να εξαερίζεται καλά.
Τα οριζόντια πτερύγια στην έξοδο αέρα είναι 
κλειστά ενόσω σταματά η εσωτερική μονάδα.

• Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο.
Ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό να καθαρίσει τα φίλτρα αέρα.
Αν το φίλτρο αέρα έχει μπουκώσει λόγω 
σκόνης ή ρύπων, το αποτέλεσμα θα είναι 
μείωση του όγκου ροής αέρα του 
κλιματιστικού, υποβάθμιση της απόδοσης του 
κλιματιστικού και αύξηση της κατανάλωσης 
ρεύματος.
Επιπλέον, από αυτό μπορεί να προκληθεί 
συμπύκνωση υγρασίας στην έξοδο αέρα.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 
10.)

3. Το κλιματιστικό λειτουργεί αλλά δεν ψύχει 
ούτε θερμαίνει ικανοποιητικά.
• Ελέγξτε μήπως είναι βουλωμένη η είσοδος 
ή έξοδος αέρα της εξωτερικής ή εσωτερικής 
μονάδας.
Απομακρύνετε το εμπόδιο και φροντίστε 
να εξαερίζεται καλά.
Τα οριζόντια πτερύγια στην έξοδο αέρα 
κλείνουν ενόσω σταματά η εσωτερική μονάδα.
Τα εμπόδια μειώνουν την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα και προκαλούν μείωση της 
απόδοσης και δυσλειτουργία, όταν γίνεται 
αναρρόφηση του αποβαλλόμενου αέρα.
Προκαλείται σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας 
και αυτό ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία 
των συσκευών.

• Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο.
Ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό να καθαρίσει τα φίλτρα αέρα.
Αν το φίλτρο αέρα έχει μπουκώσει λόγω 
σκόνης ή ρύπων, το αποτέλεσμα θα είναι 
μείωση του όγκου ροής αέρα του κλιματιστικού, 
υποβάθμιση της απόδοσης του κλιματιστικού 
και αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος.
Επιπλέον, από αυτό μπορεί να προκληθεί 
συμπύκνωση υγρασίας στην έξοδο αέρα.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 
10.)

• Ελέγξτε αν είναι κατάλληλη η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.
Ρυθμίστε κατάλληλη θερμοκρασία, ταχύτητα 
ανεμιστήρα και διεύθυνση ροής αέρα.
Ελληνικά
• Ελέγξτε αν το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ είναι ρυθμισμένο σε ΧΑΜΗΛΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
Ρυθμίστε κατάλληλη θερμοκρασία, ταχύτητα 
ανεμιστήρα και διεύθυνση ροής αέρα.

• Ελέγξτε αν είναι σωστή η διεύθυνση ροής αέρα. 
Ρυθμίστε κατάλληλη θερμοκρασία, ταχύτητα 
ανεμιστήρα και διεύθυνση ροής αέρα.

• Ελέγξτε αν είναι ανοικτές οι πόρτες ή τα 
παράθυρα.
Κλείστε πόρτες και παράθυρα για να μη μπει 
μέσα σέρας.

• Ελέγξτε αν εισέρχεται απευθείας ηλιακή 
ακτινοβολία στο χώρο (κατά την ψύξη).
Χρησιμοποιήστε κουρτίνες ή στόρια.

• Όταν υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στο 
δωμάτιο (κατά την ψύξη).

• Ελέγξτε αν η πηγή θερμότητας του δωματίου 
είναι υπερβολική (κατά την ψύξη).

4. Εκτελέστηκε λειτουργία ή σταμάτησε αν και 
δεν πιέστηκε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.
• Είστε σίγουροι ότι δεν χρησιμοποιείται η 
λειτουργία χρονοδιακόπτη 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ;
Απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο 
λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

• Είστε σίγουροι ότι δεν είναι συνδεδεμένη 
καμία συσκευή τηλεχειρισμού;
Επικοινωνήστε με το δωμάτιο κεντρικού 
ελέγχου που υπέδειξε τη διακοπή.

• Είστε σίγουροι ότι δεν είναι αναμμένη 
η ένδειξη κεντρικού ελέγχου;
Επικοινωνήστε με το δωμάτιο κεντρικού 
ελέγχου που υπέδειξε τη διακοπή.

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά από 
τον έλεγχο των παραπάνω σημείων, μην 
επιχειρήσετε να το επιλύσετε μόνοι σας. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, να επικοινωνείτε 
πάντα με τον τοπικό σας προμηθευτή. 
Φροντίστε να αναφέρετε το σύμπτωμα και 
το όνομα του μοντέλου (αναγράφεται στην 
πινακίδα ονόματος του μοντέλου).

Αν προκύψει κάποια από τις παρακάτω 
δυσλειτουργίες, λάβετε τα παρακάτω μέτρα και 
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
Το κλιματιστικό πρέπει να επισκευαστεί από 
εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. 
17
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το κλιματιστικό παρουσιάζει προβλήματα 
κατά τη λειτουργία (μυρωδιά καμένου κ.λπ.), 
απενεργοποιήστε το ρεύμα προς το 
κλιματιστικό και επικοινωνήστε με τον 
τοπικό αντιπρόσωπο. 
Αν συνεχιστεί η λειτουργία υπό αυτές τις 
συνθήκες, μπορεί να προκληθεί βλάβη, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

• Αν μια διάταξη ασφαλείας, όπως μια ασφάλεια 
ή ένας διακόπτης ισχύος ή ένας διακόπτης 
διαρροής προς τη γη ενεργοποιείται συχνά,
Mέτpo: Μην ανοίγετε τον κεντρικό διακόπτη 

ρεύματος.

• Αν ο διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ δεν λειτουργεί σωστά,
Mέτpo: Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

• Αν υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική 
μονάδα.
Mέτpo: Σταματήστε τη λειτουργία.

•οθόνη και η λυχνία 
λειτουργίας.
•Αν εμφανιστεί μια 
προειδοποίηση, θα 
αναβοσβήσει μόνο το 
εικονίδιο σφάλματος, ενώ 
η λυχνία λειτουργίας δεν θα αναβοσβήσει.
•Για να εμφανίσετε τον κωδικό σφάλματος και 
τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου, 
πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.
•Ο κωδικός σφάλματος θα αναβοσβήσει και 
θα εμφανιστούν τα στοιχεία επικοινωνίας του 
αντιπροσώπου και το όνομα του μοντέλου.
•Ενημερώστε τον αντιπρόσωπο της Daikin 
για τον Κωδικό σφάλματος και το όνομα του 
μοντέλου.

28°C

0123–4567–8900

–––/000

–––/000
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11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Το προϊόν και οι μπαταρίες που παρέχονται 
με το χειριστήριο έχουν  ημανθεί με αυτό το 
σύμβολο. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και 
μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται 

χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Για τις 
μπαταρίες, ένα σύμβολο χημικού στοιχείου μπορεί να 
υπάρχει κάτω από το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο του 
χημικού στοιχείου σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα 
βαρύ μέταλλο σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό. Τα σύμβολα χημικών 
στοιχείων που ενδέχεται να εμφανίζονται είναι:
Pb: μόλυβδος (>0,004%)
Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το 
προϊόν: Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός 
του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων θα 
πρέπει να γίνεται από κάποιο εξειδικευμένο εγκαταστάτη, 
σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.
Οι μονάδες και τα απόβλητα μπαταριών θα πρέπει να 
υφίστανται ειδική επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή 
τους, την ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους.
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη, θα συμβάλλετε στην 
αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές 
για περισσότερες πληροφορίες.
Ελληνικά
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	Οι αρχικές οδηγίες έχουν γραφτεί στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.
	*Ισχύει μόνο αν αυτή η συσκευή έχει συνδεθεί με τα ακόλουθα μοντέλα εξωτερικής μονάδας: RZAG71, RZAG100, RZAG125, RZAG140, RZASG71, RZASG100, RZASG125, RZASG140.
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	• Κατά τον έλεγχο των ηλεκτρικών εξαρτημάτων (όπως είναι το εσωτερικό του κουτιού ελέγχου, το μοτέρ του ανεμιστήρα, η αντλία αποστράγγισ...
	• Κατά τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας, διασφαλίστε την αφαίρεση των παραπάνω ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (αν έρθουν σε επαφή με κα...
	• Απενεργοποιήστε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από τις εργασίες.
	• Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι του κουτιού ελέγχου για 10 λεπτά μετά την απενεργοποίηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επειδή υπάρχει υ...
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	• Μετά από μια διακοπή ρεύματος, η λειτουργία θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα.
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	Εάν η εγκατάστασή σας διαθέτει ειδικά προσαρμοσμένο σύστημα ελέγχου, ζητήστε από τον τοπικό αντιπρόσωπο τη λειτουργία που αντιστοιχεί ...
	• Τύπος με αντλία θερμότητας
	Αυτό το σύστημα παρέχει λειτουργίες ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
	• Τύπος μόνο ψύξης
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	Αυτό το σύστημα προσφέρει άλλα δύο συστήματα ελέγχου εκτός από το σύστημα ατομικού ελέγχου (ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει μία εσωτερική μ...
	• Σύστημα ομαδικού ελέγχου
	Ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει μέχρι 16 εσωτερικές μονάδες. Όλες οι εσωτερικές μονάδες έχουν την ίδια ρύθμιση.

	• Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν το σύστημα
	Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν μία εσωτερική μονάδα (Σε περίπτωση συστήματος ομαδικού ελέγχου, μία ομάδα εσωτερικών μονάδων).
	• Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο σε περίπτωση αλλαγής του συνδυασμού ή σε περίπτωση ρύθμισης ομαδικού ελέγχου και συστημάτων ...
	• Μην μεταβάλετε μόνοι σας το συνδυασμό και τις ρυθμίσεις των συστημάτων ομαδικού ελέγχου και ελέγχου με δύο τηλεχειριστήρια, αλλά απευ...



	Ονομασίες και λειτουργίες εξαρτημάτων
	3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	Αν η θερμοκρασία ή η υγρασία ξεπερνούν τις ακόλουθες συνθήκες, μπορεί να τεθούν σε λειτουργία μέτρα ασφαλείας και το κλιματιστικό μπορε...
	ΨΥΞΗ [°C]
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ [°C]
	* Για την αποφυγή συμπύκνωσης και στάλαξης νερού από την εσωτερική μονάδα.

	D B: Θερμοκρασία ξηρού βολβού
	WB: Θερμοκρασία υγρού βολβού
	Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας του τηλεχειριστηρίου κυμαίνεται σε τιμές 16°C-32°C ανάλογα με τη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης.

	4. ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	Σχετικά με το χώρο της εγκατάστασης
	• Έχετε εγκαταστήσει το κλιματιστικό σε έναν χώρο που αερίζεται επαρκώς και δεν υπάρχουν εμπόδια γύρω του;
	• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε χώρους όπως οι εξής.
	a. Όπου υπάρχουν ορυκτέλαια όπως λάδια καύσης
	b. Σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχουν άλατα
	c. Σε περιοχές όπου υπάρχουν θειώδη αέρια όπως κοντά σε θερμά λουτρά
	d. Σε περιοχές όπου υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις της τάσης όπως κοντά σε εργοστάσια ή άλλες εγκαταστάσεις
	e. Οχήματα και δοχεία
	f. Όπου υπάρχει μεγάλη ποσότητα σταγονιδίων λαδιού και ατμών, όπως στις κουζίνες κ.λπ.
	g. Σε περιοχές όπου υπάρχουν μηχανήματα που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα
	h. Όπου υπάρχουν οξέα και/ή ατμοί αλκαλίων

	• Έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας για χιόνι;
	Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σχετικά με καλύμματα προστασίας από το χιόνι, κ.λπ.


	Σχετικά με την καλωδίωση
	• Όλες καλωδιώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό.
	Για τις καλωδιώσεις απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο. Μην εκτελείτε ποτέ αυτές τις εργασίες μόνοι σας.

	• Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται ένα ξεχωριστό κύκλωμα ηλεκτρικής τροφοδοσίας για αυτό το κλιματιστικό και ότι όλες οι εργασίες ηλεκτρικών ...

	Επίσης, προσέξτε τους θορύβους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
	• Έχουν επιλεγεί οι παρακάτω θέσεις;
	a. Μια θέση που να μπορεί να αντέξει το βάρος του κλιματιστικού με μικρότερο θόρυβο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κραδασμούς.
	b. Μια θέση όπου ο θερμός αέρας που αποβάλλεται από την έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν προκαλούν όχληση ...

	• Είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο του αέρα της εξωτερικής μονάδας;
	Αυτά τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν μειωμένη απόδοση και αυξημένο θόρυβο κατά τη λειτουργία.

	• Αν ακούγονται περίεργοι θόρυβοι κατά τη χρήση, διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού και απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.

	Σχετικά με την αποστράγγιση των σωληνώσεων αποστράγγισης
	• Έχουν εγκατασταθεί σωστά οι σωληνώσεις αποστράγγισης, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αποστράγγιση;
	Αν δεν εγκατασταθεί σωστά η σωλήνωση αποστράγγισης ενδέχεται να συσσωρευτούν ρύποι και απόβλητα στη σωλήνωση αποστράγγισης και να προκ...

	5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	Διαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας και το εγχειρίδιο για το τηλεχειριστήριο.
	Η διαδικασία λειτουργίας διαφέρει στον τύπο με αντλία θέρμανσης και στον τύπο μόνο ψύξης. Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία για...
	• Για να προστατέψετε το κλιματιστικό, ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος 6 ώρες πριν από τη λειτουργία.
	• Μην απενεργοποιείτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη διάρκεια της εποχικής χρήσης του κλιματιστικού. Αυτό απαιτείται για την ομαλή...
	• Εάν η γενική παροχή ρεύματος διακοπεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η λειτουργία θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα μετά από την έναρξη τη...


	6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ)
	• Αν χρησιμοποιείται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, δημιουργείται πάγος στον εναλλάκτη θερμότητας της ε...
	Αυτό μπορεί να μειώσει την απόδοση ψύξης.
	Σε αυτήν την περίπτωση, το κλιματιστικό μεταβαίνει αυτόματα στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ για λίγο.
	Στη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ χρησιμοποιείται η χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα ή ένας ελαφρύς αέρας για την πρόληψη εκροής του ...
	(Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.)
	• Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή, απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι η εσωτερική θερμοκρασία να φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρ...

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)


	ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	• Συνήθως, ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της ρυθμισμένης εσωτερικής θερμοκρασίας είναι περισσότερος στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣ...
	Συνιστούμε να ξεκινάτε τη λειτουργία εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.
	Εκτελέστε την ακόλουθη λειτουργία, για να αποτρέψετε τη μείωση της απόδοσης θέρμανσης και την εξαγωγή ψυχρού αέρα.

	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
	• Χρησιμοποιείται ένα σύστημα κυκλοφορίας θερμού αέρα και για το λόγο αυτό χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να θερμανθεί ολόκλ...
	• Ο εσωτερικός ανεμιστήρας τίθεται σε λειτουργία, για να διοχετεύσει ένα ελαφρύ ρεύμα αέρα αυτόματα μέχρι η θερμοκρασία στο εσωτερικό τ...
	(Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.)
	• Η διεύθυνση της ροής αέρα γίνεται οριζόντια ώστε να αποτρέπεται ένα ρεύμα ψυχρού αέρα προς τα άτομα. (Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται ...

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (Λειτουργία απομάκρυνσης πάγου για την εξωτερική μονάδα)
	• Καθώς αυξάνεται ο πάγος στις σωληνώσεις της εξωτερικής μονάδας, μειώνεται η απόδοση της θέρμανσης και το κλιματιστικό μεταβαίνει στη ...
	• Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματά και στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η ένδειξη "".
	Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο, ο θερμός αέρας σταματά και ανάβει η φωτεινή ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ της μονάδας λήψης φωτός.
	(Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.)
	• Μετά από 10 λεπτά το πολύ στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ, το κλιματιστικό επιστρέφει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
	• Η διεύθυνση ροής του αέρα γίνεται οριζόντια. (Το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την κατεύθυνσης της ροής αέρα που έχει οριστεί.)
	• Στη διάρκεια ή μετά τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ βγαίνουν λευκές αναθυμιάσεις από την είσοδο ή την έξοδο αέρα στο κλιματιστικό.
	(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΒΓΑΙΝΕΙ ΛΕΥΚΗ ΠΑΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ" στη σελίδα 15.)
	• Ένα σφύριγμα και ένας ήχος "σα" ενδέχεται να ακουστούν κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας.

	Σχετικά με την θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα και την απόδοση θέρμανσης
	• Η απόδοση θέρμανσης του κλιματιστικού μειώνεται όταν μειώνεται η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα.
	Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό σε συνδυασμό με άλλα συστήματα θέρμανσης.
	(Όταν χρησιμοποιείται καυστήρας, να αερίζετε τακτικά το δωμάτιο.)
	Μην χρησιμοποιείτε τον καυστήρα σε θέση όπου ο αέρας του κλιματιστικού κατευθύνεται επάνω του.
	• Όταν ο θερμός αέρας παραμένει κάτω από την οροφή και αισθάνεστε τα πόδια σας κρύα, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε έναν ανεμιστήρα για ...
	Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.
	• Όταν η εσωτερική θερμοκρασία υπερβεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, η εσωτερική μονάδα βγάζει μια ελαφριά αύρα (μεταβαίνει στη λειτουργί...
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
	• Αυτή η λειτουργία μειώνει τα επίπεδα υγρασίας χωρίς να μειώνει και την εσωτερική θερμοκρασία. Η εσωτερική θερμοκρασία που ανιχνεύετα...
	Για να μειώσετε αποτελεσματικά τη θερμοκρασία και την υγρασία του εσωτερικού χώρου, μειώστε πρώτα την εσωτερική θερμοκρασία χρησιμοποι...
	• Όταν λειτουργεί συνεχώς στην κατεύθυνση της ροής αέρος προς τα κάτω, ο αέρας φυσάει στην αυτόματα καθορισμένη κατεύθυνση για μια χρον...
	• Αν χρησιμοποιείται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, δημιουργείται πάγος στον εναλλάκ...
	Χρησιμοποιείται η χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα ή ένας ελαφρύς αέρας για την πρόληψη εκροής του λιωμένου νερού.

	ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΥ
	• Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη από 70 dB(A).


	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
	Η προσαρμογή της διεύθυνσης ροής αέρα μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε έξοδο αέρα. (μόνο για το BRC1E53)
	• Ελέγξτε το αναγνωριστικό σημάδι εξόδου αέρα (ανατρέξτε στη σελίδα 5) και χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ορίσετε τη διεύθυνσ...
	• Τα οριζόντια πτερύγια στην έξοδο αέρα κλείνουν ενόσω σταματά η εσωτερική μονάδα.

	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
	Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ, για να προσαρμόσετε τη διεύθυνση της ροής αέρα.
	Ρύθμιση διεύθυνσης επάνω και κάτω
	Η ένδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ κινείται όπως παρουσιάζεται στα αριστερά και η διεύθυνση ροής αέρα μεταβάλλεται συνεχώς. (Αυτόματη ρύθμισ...
	Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ/ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ, για να επιλέξετε τη διεύθυνση αέρα που επιθυμείτε.
	Η ένδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ σταματά να κινείται και η διεύθυνση ροής αέρα σταθεροποιείται (Ρύθμιση σταθεροποιημένης διεύθυνσης ροής ...



	ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
	Στις ακόλουθες συνθήκες, ο μικροϋπολογιστής ελέγχει τη διεύθυνση ροής αέρα, επομένως μπορεί να διαφέρει από την ένδειξη στην οθόνη.
	• ΨΥΞΗ
	• ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΨΥΞΗ
	• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
	• ΘΕΡΜΑΝΣΗ
	• ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

	Ο αέρας φυσάει στην αυτόματα ρυθμισμένη διεύθυνση για ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποτραπεί η συμπύκνωση στα οριζόντια πτ...
	• Όταν λειτουργεί συνεχώς σε καθοδική κατεύθυνση ροής του αέρα

	Η διεύθυνση ροής του αέρα γίνεται οριζόντια, ώστε να μην φυσάει απευθείας προς το σώμα σας.
	• Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία
	• Όταν ξεκινά η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ή κατά τη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (σε περίπτωση που σχηματιστεί πάγος στην εξωτερική μον...
	• Όταν εκτελείται ομαδικός έλεγχος στο σύστημα ταυτόχρονης λειτουργίας (διπλό και τριπλό), η διεύθυνση της ροής αέρα δεν μπορεί να ρυθμι...
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	Όταν ρυθμίζετε τη διεύθυνση ροής του αέρα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις παραπάνω θέσεις της περσίδας ροής αέρα.
	7. ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του κλιματιστικού.
	• Αποτρέψτε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία από το παράθυρο χρησιμοποιώντας κουρτίνες ή στόρια στη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ.
	• Κρατάτε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Εάν οι πόρτες και τα παράθυρα παραμείνουν ανοιχτά, ο αέρας του δωματίου θα διαφεύγει και θα...
	• Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην είσοδο και έξοδο αέρα του κλιματιστικού. Ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση ή να διακοπεί η λε...
	• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία δωματίου σωστά για άνετο περιβάλλον. Αποφεύγετε την υπερβολική θέρμανση ή ψύξη.
	Διαφορετικά, προκαλείται σπατάλη ενέργειας.
	• Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "" ή το μήνυμα "Καθαρίστε το Φίλτρο", απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για τον καθαρισμ...
	(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10.)
	Σε περίπτωση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας με βρώμικο φίλτρο αέρα ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση ή να προκληθεί δυσλειτουργία.
	• Τοποθετήστε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και στερεοφωνικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 m μακριά από την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο.
	Οι εικόνες ενδέχεται να εμφανίζονται παραμορφωμένες και να δημιουργείται θόρυβος.
	• Κλείστε το διακόπτη ισχύος όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν ο ασφαλειοδιακόπτης είνα...
	Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος για εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά την επαναλειτουργία, ανοίξτε το διακόπτη ισχύος 6 ώρες πριν από το χ...
	(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10) (*2)
	*1 Η ισχύς που καταναλώνεται ενώ η εξωτερική μονάδα δεν λειτουργεί εξαρτάται από το μοντέλο.
	*2 Η ρύθμιση που ίσχυε πριν από το κλείσιμο του διακόπτη ισχύος αποθηκεύεται. (Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη απαλείφεται.)

	• Χρησιμοποιήστε πλήρως τη λειτουργία προσαρμογής της διεύθυνσης ροής αέρα.
	Ο κρύος αέρας συγκεντρώνεται στο πάτωμα ενώ ο θερμός αέρας συγκεντρώνεται κάτω από το ταβάνι.
	Ρυθμίστε τη διεύθυνση ροής αέρα σε οριζόντια θέση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΨΥΞΗΣ ή της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ και ...
	Μην αφήνετε τον αέρα να φυσάει απευθείας σε ανθρώπους.
	• Χρησιμοποιήστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ αποτελεσματικά.
	Απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι η εσωτερική θερμοκρασία να φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία. Συνιστούμε να ξεκινάτε τη λειτουργία ε...


	8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
	Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ
	• Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια (όπως σπρέι για τα μαλλιά και εντομοκτόνα) κοντά στο κλιματιστικό.
	• Μην σκουπίζετε το κλιματιστικό με βενζίνη ή διαλυτικό. Μπορεί να προκαλέσει ρωγμές, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
	• Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή ράβδους μέσα στην είσοδο του αέρα, στην έξοδο του αέρα ή στο οριζόντιο πτερύγιο. Ο ανεμιστήρας περιστρ...
	• Μην πλένετε με νερό το κλιματιστικό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής.
	• Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό όταν εκτελείτε εργασίες συντήρησης και κλείστε το διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Εάν δεν διακοπεί...
	• Όταν εργάζεστε σε ένα ψηλό σημείο, προσέχετε που πατάτε. Εάν η σκαλωσιά δεν είναι σταθερή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από πτώση ή...

	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	• Μην αφαιρείτε το φίλτρο αέρα, παρά μόνο για καθαρισμό. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
	• Μην προσαρτάτε υλικά (όπως χαρτοπετσέτες) διαφορετικές από το συγκεκριμένο φίλτρο αέρα στην είσοδο του αέρα. Η απόδοση μπορεί να μειωθ...



	ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
	Όταν το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την ένδειξη "" ή "Καθαρίστε το Φίλτρο", πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο.
	• Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	• Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο εμφάνισης της ένδειξης "" ή "Καθαρίστε το Φίλτρο".
	Εάν η εσωτερική μονάδα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε χώρο όπου ο αέρας είναι πιο μολυσμένος, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για ...
	• Αν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τη ρύπανση από το φίλτρο αέρα, αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
	(Το φίλτρο αέρα για αντικατάσταση είναι προαιρετικό εξάρτημα)


	1. Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης.
	Σύρετε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά αργά προς τα κάτω στη γρίλια αναρρόφησης.

	2. Βγάλτε το φίλτρο αέρα.
	Εκτελέστε τις εργασίες με τη σειρά που αναφέρεται πιο κάτω.
	1 Τραβήξτε το άκρο του φίλτρου αέρα με κλίση προς τα κάτω και απαγκιστρώστε την οπή αγκίστρωσης του φίλτρου αέρα από την προβολή της γρίλ...
	2 Σηκώστε το φίλτρο αέρα και απαγκιστρώστε την οπή αγκίστρωσης του φίλτρου αέρα από την προεξοχή στο επάνω μέρος της γρίλιας. (αριστερά κ...

	3. Καθαρίστε το φίλτρο.
	Καθαρίστε τη ρύπανση με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε με νερό.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	• Μην πλένετε το φίλτρο με νερό θερμοκρασίας 50°C ή υψηλότερης.
	Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και παραμόρφωση.
	• Μην θερμαίνετε το φίλτρο με φωτιά.
	Μπορεί να προκαλέσει κάψιμο.


	4. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.
	Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα με την αντίθετη σειρά από αυτή που αναφέρεται στο σημείο 2.

	5. Κλείστε τη γρίλια αναρρόφησης.
	Σύρετε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά, ανεβάστε αργά τη γρίλια αναρρόφησης και στερεώστε την με ασφάλεια με την αντίθετη σειρά από αυτή που α...

	6. Απενεργοποιήστε την ένδειξη "" ή το μήνυμα "Καθαρίστε το Φίλτρο" που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο μετά τη θέση της μονάδας σε λειτου...
	• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη μπορεί να εξαφανιστεί είτε το σύσ...
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	• Κατά το κλείσιμο της γρίλιας αναρρόφησης μπορεί να παγιδευτεί ο ιμάντας.
	Πριν από το κλείσιμο της γρίλιας αναρρόφησης επιβεβαιώστε ότι ο ιμάντας δεν προεξέχει από το πλάι της γρίλιας αναρρόφησης.



	ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΓΡΙΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	1. Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης.
	Σύρετε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά αργά προς τα κάτω στη γρίλια αναρρόφησης.

	2. Αφαιρέστε τη γρίλια αναρρόφησης.
	1 Αφαιρέστε τους 4 ιμάντες που είναι προσαρτημένοι στην εσωτερική μονάδα. (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.)
	2 Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης κατά 45° και σηκώστε την. Στη συνέχεια απαγκιστρώστε την από το σημείο αγκίστρωσης. (3 σημεία)

	3. Βγάλτε το φίλτρο αέρα.
	Ανατρέξτε στο βήμα 2 της ενότητας "ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ" στη σελίδα 10.

	4. Καθαρίστε τη γρίλια αναρρόφησης.
	Πλύνετε τη γρίλια αναρρόφησης με ουδέτερο απορρυπαντικό χρησιμοποιώντας μαλακή βούρτσα και μετά αφαιρέστε το νερό.
	Όταν η γρίλια αναρρόφησης είναι πάρα πολύ βρώμικη
	• Ψεκάστε το απορρυπαντικό στους ανεμιστήρες αερισμού και στις περιοχές κοντά στη γρίλια αναρρόφησης και περιμένετε 10 λεπτά.
	Στη συνέχεια πλύνετε προσεκτικά τη γρίλια αναρρόφησης με νερό.

	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	• Μην πλένετε τη γρίλια αναρρόφησης με ζεστό νερό θερμοκρασίας 50°C ή πιο πάνω.
	Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και παραμόρφωση.
	• Μην στεγνώνετε τη γρίλια αναρρόφησης με φωτιά. Μπορεί να προκαλέσει κάψιμο.
	• Μην χρησιμοποιείτε πετρέλαιο, βενζίνη, αραιωτικά, άμμο λείανσης και υγρά εντομοκτόνα που πωλούνται στην αγορά.
	Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και παραμόρφωση.


	5. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.
	Ανατρέξτε στο βήμα 4 της ενότητας "ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ" στη σελίδα 10.

	6. Συνδέστε τη γρίλια αναρρόφησης.
	Συνδέσετε τη γρίλια αναρρόφησης με την αντίθετη σειρά από αυτή που αναφέρεται στο σημείο 2.

	7. Κλείστε τη γρίλια αναρρόφησης.
	Σύρετε ταυτόχρονα τα 2 κουμπιά με την αντίθετη σειρά από αυτή που αναφέρεται στο βήμα 1, ανασηκώστε αργά τη γρίλια αναρρόφησης και στερεώ...


	ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
	• Σκουπίστε τα με ένα στεγνό μαλακό πανί.
	• Όταν ο λεκές δεν μπορεί να αφαιρεθεί, βουτήξτε το πανί σε ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο με νερό και στρίψτε το πανί.
	Αφού σκουπίσετε το λεκέ με αυτό το ύφασμα, στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	• Μην χρησιμοποιείτε πετρέλαιο, βενζίνη, αραιωτικά, άμμο λείανσης και υγρά εντομοκτόνα που πωλούνται στην αγορά.
	Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και παραμόρφωση.
	• Μην πλένετε με ζεστό νερό θερμοκρασίας 50°C ή πιο πάνω.
	Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και παραμόρφωση.

	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
	Επιβεβαιώστε τα παρακάτω.
	• Ελέγξτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες.
	Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια.
	Τα εμπόδια μειώνουν την ταχύτητα του ανεμιστήρα και προκαλούν μείωση της απόδοσης και θραύση στις συσκευές.

	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
	• Αφού καθαρίσετε το φίλτρο αέρα, μην ξεχάσετε να το τοποθετήσετε ξανά.
	(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10.) Για πληροφορίες σχετικά με το πως να εγκαταστήσετε, να αφαι...
	• Απενεργοποιήστε την ένδειξη "" ή το μήνυμα "Καθαρίστε το Φίλτρο" που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο μετά τη θέση της μονάδας σε λειτου...
	• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη μπορεί να εξαφανιστεί είτε το σύσ...

	Ενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τη λειτουργία.
	• Αυτό απαιτείται για την ομαλή ενεργοποίηση και την προστασία του κλιματιστικού.
	• Στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί η ένδειξη, όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ισχύος.

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εντός 6 ωρών μετά από την παροχή ρεύματος προς το κλιματιστικό.
	Ορισμένες σειρές μοντέλων εκτελούν τις παρακάτω λειτουργίες με σκοπό την προστασία των συσκευών.
	Εάν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εκτελεστεί εντός 6 ωρών μετά από την παροχή ρεύματος προς το κλιματιστικό, ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματά ν...
	Η παραπάνω λειτουργία εκτελείται όχι μόνο τη στιγμή της εγκατάστασης, αλλά σε κάθε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
	Για άνετη χρήση μην απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη κατά την εποχική χρήση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.


	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
	Ενεργοποιήστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ για μισή μέρα με καλό καιρό και στεγνώστε την εσωτερική μονάδα.
	• Αυτό μπορεί να αποτρέψει το σχηματισμό μούχλας.

	Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος.
	• Όταν ο ασφαλειοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος καταναλώνονται κάποια watt ρεύματος ακόμα και όταν το κλιματιστικό δεν βρίσκεται σε λε...
	Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος για εξοικονόμηση ενέργειας.
	• Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα εξαφανιστεί, όταν απενεργοποιήσετε το διακόπτη ισχύος.

	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
	• Μην ξεχάσετε να επανατοποθετήσετε το φίλτρο αέρα στην αρχική του θέση μετά από τον καθαρισμό.
	(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10.) Για πληροφορίες σχετικά με το πως να εγκαταστήσετε, να αφαι...

	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	Το εσωτερικό του κλιματιστικού μπορεί να μολυνθεί μετά από πολλές περιόδους χρήσης και να προκληθεί μείωση της απόδοσης και διαρροή νερ...
	Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό του εσωτερικού της εσωτερικής μονάδας. Αυτή η εργασία π...

	9. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
	Τα παρακάτω συμπτώματα δεν υποδεικνύουν βλάβη του κλιματιστικού
	• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εντός 6 ωρών μετά από την παροχή ρεύματος προς το κλιματιστικό.
	Ορισμένες σειρές μοντέλων εκτελούν τις παρακάτω λειτουργίες με σκοπό την προστασία των συσκευών.
	Εάν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εκτελεστεί εντός 6 ωρών μετά από την παροχή ρεύματος προς το κλιματιστικό, ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματά ν...
	Η παραπάνω λειτουργία εκτελείται όχι μόνο τη στιγμή της εγκατάστασης, αλλά σε κάθε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
	Για άνετη χρήση μην απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη κατά την εποχική χρήση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

	I. ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	• Το κλιματιστικό δεν ξαναρχίζει αμέσως αφού πιέσετε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
	• Το κλιματιστικό δεν επανεκκινείται αμέσως όταν το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ επαναφέρεται στην προηγούμενη θέση του αφού το πιέσετε
	Αν ανάψει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το κλιματιστικό είναι σε κανονική κατάσταση.
	Δεν επανεκκινείται αμέσως επειδή ενεργοποιείται μια διάταξη ασφαλείας για την αποφυγή υπερφόρτωσης του κλιματιστικού.
	Μετά από 3 λεπτά το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

	• Το κλιματιστικό δεν αρχίζει να λειτουργεί όταν εμφανιστεί η ένδειξη "" και αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα αφού πιέσετε ένα κουμπ...
	Αυτό συμβαίνει επειδή το κλιματιστικό βρίσκεται κάτω από κεντρικό έλεγχο.
	Η ένδειξη που αναβοσβήνει δείχνει ότι το κλιματιστικό δεν μπορεί να ελεγχθεί από το τηλεχειριστήριο.

	• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εντός 6 ωρών μετά από την παροχή ρεύματος προς το κλιματιστικό.
	Ορισμένες σειρές μοντέλων εκτελούν τις παρακάτω λειτουργίες με σκοπό την προστασία των συσκευών.
	Εάν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εκτελεστεί εντός 6 ωρών μετά από την παροχή ρεύματος προς το κλιματιστικό, ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματά ν...
	Η παραπάνω λειτουργία εκτελείται όχι μόνο τη στιγμή της εγκατάστασης, αλλά σε κάθε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.
	Για άνετη χρήση μην απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη κατά την εποχική χρήση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

	• Η εξωτερική μονάδα σταματάει.
	Αυτό συμβαίνει γιατί η εσωτερική θερμοκρασία έχει φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία.
	Η εσωτερική μονάδα βρίσκεται στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ
	(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ):
	Μειώστε την καθορισμένη θερμοκρασία.
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ):
	Αυξήστε την καθορισμένη θερμοκρασία.

	Η λειτουργία ξεκινάει μετά από λίγο, όταν το κλιματιστικό είναι σε κανονική κατάσταση.

	• Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη "" και η ροή αέρα σταματάει.
	Αυτό συμβαίνει επειδή το κλιματιστικό μεταβαίνει αυτόματα στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ για να αποτραπεί η μείωση της απόδοσης θερμότητας, ό...
	Μετά το πολύ 10 λεπτά το κλιματιστικό επιστρέφει στην αρχική λειτουργία.


	II. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ
	• Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζονται οι ενδείξεις "U4" και "U5" και η λειτουργία διακόπτεται. Ωστόσο, θα ξεκινήσει ξανά μετά από μερικά λεπτά.
	Αυτό συμβαίνει επειδή απενεργοποιείται και διακόπτεται η επικοινωνία ανάμεσα στις εσωτερικές και στις εξωτερικές μονάδες ή στις εσωτε...
	Όταν ο ηλεκτρικός θόρυβος μειωθεί, το κλιματιστικό επανεκκινείται αυτόματα.


	III. Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
	• Τα πάτημα του κουμπιού ελέγχου ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν αλλάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	Στη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ χρησιμοποιείται η χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα ή ένας ελαφρύς αέρας για την πρόληψη εκροής του λιω...
	(Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι δυνατή στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.)
	Όταν η θερμοκρασία του δωματίου φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, η εξωτερική μονάδα σταμα...
	Απαιτείται κάποια ώρα μέχρι να αλλάξει η ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	Αυξήστε την καθορισμένη θερμοκρασία.
	Μετά από λίγο αλλάζει η ταχύτητα του ανεμιστήρα.


	IV. Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, Ή Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕ...
	• Τα οριζόντια πτερύγια δεν κινούνται όταν στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη της λειτουργίας κίνησης των πτερυγίων.
	<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ>
	Αυτό συμβαίνει επειδή η διεύθυνση ροής του αέρα ρυθμίζεται σε οριζόντια διεύθυνση μετά από την έναρξη της λειτουργίας ή όταν η εσωτερικ...
	Μετά από λίγο, ξεκινά η λειτουργία κίνησης των πτερυγίων.
	(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ" στη σελίδα 9.)


	• Η ένδειξη διεύθυνσης ροής αέρα του τηλεχειριστηρίου διαφέρει από την τρέχουσα λειτουργία των οριζόντιων πτερυγίων.
	<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ>
	Όταν οριστεί η λειτουργία σε καθοδική διεύθυνση ροής αέρα, η διεύθυνση ροής αέρα διαφέρει από αυτήν που εμφανίζεται για κάποιο χρονικό δ...

	<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ>
	Αυτό συμβαίνει επειδή η διεύθυνση ροής του αέρα ρυθμίζεται σε οριζόντια διεύθυνση μετά από την έναρξη της λειτουργίας ή όταν η εσωτερικ...
	Μετά από λίγο, η διεύθυνση ροής του αέρα αλλάζει στην καθορισμένη διεύθυνση.
	(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ" στη σελίδα 9.)



	V. ΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ
	• Τα οριζόντια πτερύγια δεν κλείνουν ακόμα και όταν τερματιστεί η λειτουργία.
	Αυτό συμβαίνει επειδή τα οριζόντια πτερύγια κλείνουν αφού πρώτα σταματήσει η ροή αέρα από το κλιματιστικό.
	Μετά από λίγο, τα οριζόντια πτερύγια κλείνουν.


	VI. ΒΓΑΙΝΕΙ ΛΕΥΚΗ ΠΑΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
	• Όταν υπάρχει υψηλή υγρασία στη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ. (σε μέρη με λάδια ή σκόνες)
	Αν το εσωτερικό μιας εσωτερικής μονάδας είναι ιδιαίτερα βρώμικο, η κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στα δωμάτια γίνεται ανομοιογενής.
	Πρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.
	Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας.
	Αυτός ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.
	Ελέγξτε το περιβάλλον χρήσης.

	• Όταν το κλιματιστικό μεταβαίνει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ μετά από τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ και στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
	Η υγρασία που δημιουργείται από την απόψυξη μετατρέπεται σε ατμό και εκλύεται.
	Όταν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει την ένδειξη "", χρησιμοποιείται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.


	VII. ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
	• Ακούγεται ένα κουδούνισμα μετά την εκκίνηση της εσωτερικής μονάδας.
	Ο ήχος αυτός παράγεται όταν τίθενται σε λειτουργία τα μοτέρ για την κίνηση των οριζόντιων πτερυγίων.
	Θα μειωθεί μετά από περίπου ένα λεπτό.

	• Ακούγεται ένας χαμηλός διαρκής ήχος ροής "σα" όταν το σύστημα βρίσκεται στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ή ΑΠΟΨΥΞΗΣ ή ένας ήχος κελαρύσματος όταν ...
	Αυτός είναι ο ήχος του ψυκτικού αερίου που ρέει μέσα στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα.

	• Ένας ήχος "σα" ακούγεται στην αρχή ή αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας ή ακούγεται στην αρχή ή αμέσως μετά τη διακοπή της ΛΕΙΤΟΥΡΓ...
	Αυτός είναι ο θόρυβος του ψυκτικού που προκαλείται από το σταμάτημα και την αλλαγή ροής αέρα.
	Κατά τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, το κλιματιστικό μεταβαίνει αυτόματα στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
	Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη "".
	Μετά το πολύ 10 λεπτά το κλιματιστικό επιστρέφει στην αρχική λειτουργία.

	• Ακούγεται ένας ήχος "σα" όταν το κλιματιστικό βρίσκεται στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ή όταν έχει διακοπεί η λειτουργία του.
	Ο ήχος ακούγεται όταν λειτουργεί η αντλία εκκένωσης.
	Αποστραγγίζεται η υγρασία που αποβάλλεται από τον εσωτερικό αέρα κατά τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ.

	• Ένας ήχος σαν τρίξιμο "πίσι-πίσι" ακούγεται όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ή αφού σταματήσει να λειτουργεί.
	Η διαστολή και συστολή των πλαστικών εξαρτημάτων που προκαλείται από την αλλαγή της θερμοκρασίας δημιουργεί αυτό το θόρυβο.


	VIII. ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
	• Είναι δυνατόν η μονάδα να αποβάλλει σκόνη κατά την αρχή της λειτουργίας της ύστερα από μακρά περίοδο αδράνειας.
	Η σκόνη που απορροφάται από τη μονάδα αποβάλλεται.


	IX. ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΔΥΟΥΝ ΟΣΜΕΣ
	• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
	Η μονάδα απορροφά τη μυρωδιά των δωματίων, των επίπλων, των τσιγάρων κλπ. και κατόπιν τις αποβάλλει.
	Αν ανησυχείτε για τις οσμές, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε μηδενική ροή αέρα όταν η εσωτερική θερμοκρασία φτάσει ...
	Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.


	X. ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΔΡΟΣΙΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
	• Το κλιματιστικό λειτουργεί στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.
	Αυτό συμβαίνει επειδή η λειτουργία προγράμματος αφύγρανσης μειώνει τη θερμοκρασία του εσωτερικού όσο το δυνατόν λιγότερο.
	Μειώστε τη θερμοκρασία του εσωτερικού χρησιμοποιώντας τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ...
	(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ" στη σελίδα 8.)

	• Διαβάστε για τα χαρακτηριστικά της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ, τα χαρακτηριστικά της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και τα χαρακτηριστικά της ΛΕΙΤΟΥΡ...


	10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
	Ελέγξτε τα εξής πριν να ζητήσετε μια επισκευή.
	1. Αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί καθόλου.
	• Ελέγξτε αν έχει καεί κάποια ασφάλεια.
	Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
	• Ελέγξτε εάν ο διακόπτης ισχύος είναι ανοικτός.
	Εάν ο διακόπτης ισχύος είναι στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, βάλτε το στο ρεύμα με τον διακόπτη του διακόπτη ισχύος.
	Εάν η γλωττίδα του ασφαλειοδιακόπτη είναι στη θέση διέγερσης, μην ενεργοποιείτε το ρεύμα με τον ασφαλειοδιακόπτη.
	Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
	1
	2
	3

	• Ελέγξτε μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος.
	Περιμένετε να έρθει πάλι το ρεύμα. Αν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το κλιματιστικό επανεκκινείται αυτό...

	2. Εάν διακοπεί η λειτουργία του κλιματιστικού μετά την ενεργοποίησή του.
	• Ελέγξτε μήπως είναι βουλωμένη η είσοδος ή έξοδος αέρα της εξωτερικής ή εσωτερικής μονάδας.
	Απομακρύνετε το εμπόδιο και φροντίστε να εξαερίζεται καλά.
	Τα οριζόντια πτερύγια στην έξοδο αέρα είναι κλειστά ενόσω σταματά η εσωτερική μονάδα.
	• Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο.
	Ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό να καθαρίσει τα φίλτρα αέρα.
	Αν το φίλτρο αέρα έχει μπουκώσει λόγω σκόνης ή ρύπων, το αποτέλεσμα θα είναι μείωση του όγκου ροής αέρα του κλιματιστικού, υποβάθμιση της...
	Επιπλέον, από αυτό μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση υγρασίας στην έξοδο αέρα.
	(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10.)

	3. Το κλιματιστικό λειτουργεί αλλά δεν ψύχει ούτε θερμαίνει ικανοποιητικά.
	• Ελέγξτε μήπως είναι βουλωμένη η είσοδος ή έξοδος αέρα της εξωτερικής ή εσωτερικής μονάδας.
	Απομακρύνετε το εμπόδιο και φροντίστε να εξαερίζεται καλά.
	Τα οριζόντια πτερύγια στην έξοδο αέρα κλείνουν ενόσω σταματά η εσωτερική μονάδα.
	Τα εμπόδια μειώνουν την ταχύτητα του ανεμιστήρα και προκαλούν μείωση της απόδοσης και δυσλειτουργία, όταν γίνεται αναρρόφηση του αποβα...
	Προκαλείται σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία των συσκευών.
	• Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο.
	Ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό να καθαρίσει τα φίλτρα αέρα.
	Αν το φίλτρο αέρα έχει μπουκώσει λόγω σκόνης ή ρύπων, το αποτέλεσμα θα είναι μείωση του όγκου ροής αέρα του κλιματιστικού, υποβάθμιση της...
	Επιπλέον, από αυτό μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση υγρασίας στην έξοδο αέρα.
	(Ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)" στη σελίδα 10.)
	• Ελέγξτε αν είναι κατάλληλη η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
	Ρυθμίστε κατάλληλη θερμοκρασία, ταχύτητα ανεμιστήρα και διεύθυνση ροής αέρα.
	• Ελέγξτε αν το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ είναι ρυθμισμένο σε ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
	Ρυθμίστε κατάλληλη θερμοκρασία, ταχύτητα ανεμιστήρα και διεύθυνση ροής αέρα.
	• Ελέγξτε αν είναι σωστή η διεύθυνση ροής αέρα.
	Ρυθμίστε κατάλληλη θερμοκρασία, ταχύτητα ανεμιστήρα και διεύθυνση ροής αέρα.
	• Ελέγξτε αν είναι ανοικτές οι πόρτες ή τα παράθυρα.
	Κλείστε πόρτες και παράθυρα για να μη μπει μέσα σέρας.
	• Ελέγξτε αν εισέρχεται απευθείας ηλιακή ακτινοβολία στο χώρο (κατά την ψύξη).
	Χρησιμοποιήστε κουρτίνες ή στόρια.
	• Όταν υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στο δωμάτιο (κατά την ψύξη).
	• Ελέγξτε αν η πηγή θερμότητας του δωματίου είναι υπερβολική (κατά την ψύξη).

	4. Εκτελέστηκε λειτουργία ή σταμάτησε αν και δεν πιέστηκε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
	• Είστε σίγουροι ότι δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ;
	Απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
	Ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.
	• Είστε σίγουροι ότι δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή τηλεχειρισμού;
	Επικοινωνήστε με το δωμάτιο κεντρικού ελέγχου που υπέδειξε τη διακοπή.
	• Είστε σίγουροι ότι δεν είναι αναμμένη η ένδειξη κεντρικού ελέγχου;
	Επικοινωνήστε με το δωμάτιο κεντρικού ελέγχου που υπέδειξε τη διακοπή.
	Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά από τον έλεγχο των παραπάνω σημείων, μην επιχειρήσετε να το επιλύσετε μόνοι σας.
	Σε αυτές τις περιπτώσεις, να επικοινωνείτε πάντα με τον τοπικό σας προμηθευτή.
	Φροντίστε να αναφέρετε το σύμπτωμα και το όνομα του μοντέλου (αναγράφεται στην πινακίδα ονόματος του μοντέλου).
	Αν προκύψει κάποια από τις παρακάτω δυσλειτουργίες, λάβετε τα παρακάτω μέτρα και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
	Το κλιματιστικό πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.
	• Αν μια διάταξη ασφαλείας, όπως μια ασφάλεια ή ένας διακόπτης ισχύος ή ένας διακόπτης διαρροής προς τη γη ενεργοποιείται συχνά,
	Mέτpo: Μην ανοίγετε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

	• Αν ο διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ δεν λειτουργεί σωστά,
	Mέτpo: Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

	• Αν υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα.
	Mέτpo: Σταματήστε τη λειτουργία.


	• οθόνη και η λυχνία λειτουργίας.
	• Αν εμφανιστεί μια προειδοποίηση, θα αναβοσβήσει μόνο το εικονίδιο σφάλματος, ενώ η λυχνία λειτουργίας δεν θα αναβοσβήσει.
	• Για να εμφανίσετε τον κωδικό σφάλματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου, πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.
	• Ο κωδικός σφάλματος θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστούν τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου και το όνομα του μοντέλου.
	• Ενημερώστε τον αντιπρόσωπο της Daikin για τον Κωδικό σφάλματος και το όνομα του μοντέλου.



	11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
	Το προϊόν και οι μπαταρίες που παρέχονται με το χειριστήριο έχουν ημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές ...
	Pb: μόλυβδος (>0,004%)
	Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν: Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και ...
	Οι μονάδες και τα απόβλητα μπαταριών θα πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή τους, την ανακύκλωση και την...
	Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη, θα συμβάλλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
	Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.
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