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∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προφυλάξεις ασφαλείας
• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε χώρο όπου να μπορεί να το βρει ο χειριστής.
• Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.
• Για λόγους ασφαλείας ο χειριστής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τα παρακάτω προφυλακτικά μέτρα.
• Σ’αυτό το εγχειρίδιο τα προφυλακτικά μέτρα χωρίζονται σε ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Να ακολουθείτε 
πάντα τα παρακάτω προφυλακτικά μέτρα: είναι όλα σημαντικά για την απόλυτη ασφάλεια.

• Η ηχητική ισχύς είναι μικρότερη από 70dB(A).

■ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μη λειτουργείτε τη μονάδα εάν επισημανθεί η ύπαρξη 
επικίνδυνων αερίων, μεταξύ των οποίων μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα ή διαβρωτικά αέρια, κοντά στη μονάδα.

• ∆εν κάνει καλό στην υγεία σας να εκθέτετε το σώμα σας στο ρεύμα αέρος για μεγάλο διάστημα.
• Μην βάζετε τα δάχτυλα, μια ράβδο ή άλλα αντικείμενα μέσα στο στόμιο εξόδου ή εισόδου του αέρα. 
∆εδομένου ότι ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, θα προκληθεί τραυματισμός.

• Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να μετακινήσετε, να μετατρέψετε ή να επανεγκαταστήσετε το κλιματιστικό 
μόνοι σας. Ένα ενδεχόμενο λάθος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά κλπ. 
Για επισκευές και για επανεγκατάσταση, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Daikin για συμβουλές και πληροφορίες.

• Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Παρόλο ότι δε πρέπει να 
παρατηρηθούν διαρροές, εάν για οποιονδήποτε λόγο διαρρεύσει ψυκτικό στο χώρο, βεβαιωθείτε ότι 
δεν έρχεται σε επαφή με φωτιά, όπως θερμάστρες αερίου, θερμάστρες με κηροζίνη ή αέριο.

• Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει (θερμαίνει) κανονικά, μπορεί να υπάρχει διαρροή ψυκτικού, γι’αυτό 
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.
Όταν κάνετε επισκευές και συμπληρώνετε ψυκτικό, να ελέγχετε αυτές τις επισκευές με το προσωπικό συντήρησης.

• Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας. Ένα τυχόν λάθος στην εγκατάσταση μπορέι 
να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Για την εγκατάσταση απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο 
ή σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

• Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό, εάν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία όπως 
μυρωδιά φωτιάς, διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το διακόπτη. Απευθυνθείτε τον αντιπρόσωπο για οδηγίες.

• Ανάλογα με το περιβάλλον, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης ασφαλείας διαφυγής προς τη γη. Η 
έλλειψη ενός διακόπτη ασφαλείας διαφυγής προς της γη μπορεί να γίνει αιτία πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή 
πυρκαγιάς.

• Το κλιματιστικό πρέπει να γειωθεί. Η ατελής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξίες. Μη συνδέετε το 
καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου, νερού, αλεξικέραυνα ή σε τηλεφωνικές γραμμές γείωσης.

■ ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για να αποφύγετε τη μείωση της ποιότητας απόδοσης, μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα για την ψύξη 
οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων και έργων τέχνης.

• Μην εκθέτετε μικρά παιδιά, φυτά ή ζώα απευθείας στο ρεύμα αέρος.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν δεν ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, η 
μονάδα μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αντικείμενα, 
τραυματισμό ή και θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν δεν ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, η 
μονάδα μπορεί να προκαλέσει μικρού βαθμού ζημιά σε 
αντικείμενα ή τραυματισμό.

Ποτέ μην το κάνετε. Να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες.

Να γειώνετε το κλιματιστικό.
Ποτέ μη βρέχετε το κλιματιστικό (ούτε το 
τηλεχειριστήριο).

Ποτέ μην αγγίζετε το κλιματιστικό (συμπεριλαμβανομένου 
και του τηλεχειριστηρίου) με βρεγμένα χέρια.
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• 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.

• Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν φλόγα σε σημεία που είναι εκτεθιμένα στο ρεύμα αέρος που 
προέρχεται από τη μονάδα ή κάτω από την εσωτερική μονάδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ατελή καύση 
ή παραμόρφωση της μονάδας λόγω της θερμότητας που παράγεται από αυτές.

• Μη μπλοκάρετε τα στόμια εισόδου και εξόδου αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να προκαλέσει μείωση της απόδοσης ή προβλήματα.
• Μην ακουμπάτε ή κάθεστε επάνω στην εξωτερική μονάδα. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στη μονάδα για 
να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό και μην αφαιρείτε το προστατευτικό του ανεμιστήρα.

• Μην τοποθετείτε τίποτα κάτω από την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα γιατί πρέπει να είναι ελεύθερες από την 
υγρασία. Υπό ορισμένες συνθήκες, η υγρασία που υπάρχει στον αέρα μπορεί να συμπυκνωθεί και να στάξει.

• Μετά από εκτεταμένη χρήση, να ελέγχετε τη βάση και τα εξαρτήματα σύνδεσης της μονάδας για τυχόν φθορές.
• Μην αγγίζετε το στόμιο εισόδου αέρα και τα πτερύγια της εξωτερικής μονάδας. Μπορεί να τραυματισθείτε.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές 

ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη χειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες ή υπό την 
επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

• Για να αποφύγετε τη μείωση της ποσότητας οξυγόνου, εάν χρησιμοποιούνται καυστήρες ταυτόχρονα 
με το κλιματιστικό, αερίστε επαρκώς το χώρο.

• Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία, κλείστε το διακόπτη ή βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μη συνδέετε το κλιματιστικό σε ηλεκτρική τροφοδοσία διαφορετική από την καθοριζόμενη. Μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματαή φωτιά.

• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται εκκένωση χωρίς εμπόδια. 
Η ατελής αποστράγγιση μπορεί να προκαλέσει ύγρανση των τοίχων, των επίπλων, κλπ.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που πρέπει να διατηρηθούν στεγνά κάτω από την εσωτερική μονάδα. Αν η υγρασία φτάσει στο 80% ή αν 
μπουκώσει το στόμιο αποστράγγισης ή αν το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο, ενδέχεται να στάξει νερό από την εσωτερική μονάδα.

• 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 βλάβες, καπνό ή φωτιά.

• Μη χεριίζεστε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολική ποσότητα νερού, να χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε αντίκείμενα όπως δοχεία με νερό ή οτιδήποτε άλλο επάνω στη μονάδα. Το νερό μπορεί να δυεισδύσει 

μέσα στη μονάδα και να προκαλέσει φθορά των ηλεκτρικών μονώσεων, με απτέλεσμα να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

■ Για την εγκατάσταση του κλιματιστικού στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε το κατάστημα.
• Μέρη με περιβάλλον λαδιού ή όπου υπάρχει ατμός ή καπνιά.
• Περιβάλλον με αλάτι όπως οι παράκτιες περιοχές.
• Μέρη στα οποία υπάρχουν θειώδη αέρια όπως οι θερμοπηγές.
• Μέρη όπου το χιόνι μπορεί να μπλοκάρει την εξωτερική μονάδα.

Η υδρορροή από την εξωτερική μονάδα θα πρέπει να εκρέει σε ένα χώρο με καλή αποστράγγιση.

■ Για την εγκατάσταση, διαλέξετε ένα χώρο όπως περιγράφεται παρακάτω.
• Ενας χώρος τόσο σταθερός ώστε να σηκώνει το βάρος της μονάδας, ο οποίος δεν μεγενθύνει το θόρυβο 
λειτουργίας ή τη δόνηση.

• Ενας χώρος όπου ο αέρας που εκλύεται από την εξωτερική μονάδα ή ο θόρυβος λειτουργίας δεν θα ενοχλεί του γείτονές σας.

• Για την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό κύκλωμα ρεύματος ειδικά μόνο για το κλιματιστικό.

• Η μετατόπιση του κλιματιστικού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες. Παρακαλούμε να 
απευθύνεστε στον αντιπρόσωπο εάν χρειαστεί μετατόπιση λόγω μετακόμισης ή αλλαγής μοντέλου.

Μέρος εγκατάστασης.

Λάβετε υπ’ όψιν την ενόχληση των γειτόνων σας από τους θορύβους.

Ηλεκτρική εργασία.

Μετατόπιση συστήματος.
3



4PEL362536-1B.book  Page 4  Wednesday, June 10, 2015  9:33 AM
Προσδιορισμός Τμημάτων

■ Εσωτερική μονάδα

■ Προαιρετικά εξαρτήματα
• Αυτή η εσωτερική μονάδα χρειάζεται τουλάχιστον ένα τηλεχειριστήριο.

■ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που παρέχεται 
με το τηλεχειριστήριο.

1

34

2

Τηλεχειρι
στήριο
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■ Εξωτερική μονάδα

■ Εσωτερική μονάδα 
1. Εξοδος αέρα
2. Γρίλια εξόδου αέρα: (από την τοπική αγορά)

• Η σχεδίαση της γρίλιας εξόδου αέρα και 
της γρίλιας εισόδου αέρα μπορεί να 
διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

3. Γρίλια αναρρόφησης: (Προαιρετικό)
• Η σχεδίαση της γρίλιας αναρρόφησης 
αέρα και της γρίλιας εισόδου αέρα μπορεί 

να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
4. Είσοδος αέρα
• Ο τρόπος λειτουργίας αναφέρεται στον 
παρακάτω πίνακα.

■ Εξωτερική μονάδα 
5. Είσοδος αέρα:(Πίσω και στο πλάι)
6. Σωλήνωση ψυκτικού υγρού και καλώδιο 

σύνδεσης μονάδων
7. Σωλήνας αποστράγγισης

8. Ακροδέκτης γείωσης:
• Βρίσκεται μέσα από αυτό το καπάκι.

9. Εξοδος αέρα

Η εμφάνιση της εξωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

■ Παρακαλώ προσέξτε
• Εάν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για πολύ καιρό, για παράδειγμα την άνοιξη 
ή το φθινόπωρο, κατεβάστε την ηλεκτρική ασφάλεια

• Χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό με τις ακόλουθες συνθήκες.

• Η λειτουργία εκτός αυτών των ορίων υγρασίας ή θερμοκρασίας, μπορεί να οδηγήσει σε 
απενεργοποίηση του συστήματος από ένα εξάρτημα ασφαλείας.

6

7

8
9

5

Λειτουργία
Ρύθμιση 

θερμοκρασίας
Ταχύτητα 
ροής αέρα

FDXS ΑΥΤΟΜΑΤΗ 25°C ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Συνθήκες λειτουργίας Εάν δεν διακοπεί η λειτουργία εκτός 
αυτών των ορίων:

ΨΥΞΗ

Εξωτερική θερμοκρασία: <2MXS> 10-46°C
<3/4/5MXS> –10-46°C
<RXS> –10-46°C

Εσωτερική θερμοκρασία: 18-32°C
Εσωτερική υγρασία: 80% μέγ.

• Υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθεί 
ένα εξάρτημα ασφαλείας και να διακόψει 
τη λειτουργία.
(Σε πολλαπλά συστήματα, υπάρχει 
περίπτωση να ενεργοποιηθεί και να 
διακόψει τη λειτουργία μόνο της 
εξωτερικής μονάδας.)

• Μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση 
υδρατμών στην εσωτερική μονάδα 
και στάξιμο νερού.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Εξωτερική θερμοκρασία: <2/3/4/5MXS> –15-24°C

<RXS> –15-24°C
Εσωτερική θερμοκρασία: 10-30°C

• Υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθεί 
ένα εξάρτημα ασφαλείας και να διακόψει 
τη λειτουργία.
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Φροντίδα και Καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ  

■ Καθαρισμός του φίλτρου αέρα
1.Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
• Οπίσθια αναρρόφηση
Τραβήξτε την κάτω πλευρά του φίλτρου αέρα προς τα πίσω, επάνω από την καμπ. 
(2 λυγίσματα για τον τύπο 25/35, 3 λυγίσματα για τον τύπο 50/60)

• Κάτω αναρρόφηση
Τραβήξτε το φίλτρο πάνω στο λύγισμα (2 λυγίσματα για τον τύπο 25/35, 3 λυγίσματα για τον 
τύπο 50/60) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.

2.Καθαρισμός του φίλτρου αέρα.
Αφαιρέστε τη σκόνη από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρική σκούπα και ξεβγάλετε το μαλακά με κρύο νερό. 
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή ζεστό νερό για να 
αποφύγετε τη συρρίκνωση ή την παραμόρφωση του 
φίλτρου. Μετά τον καθαρισμό στεγνώστε τα στον ίσκιο.

3.Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα.
• Οπίσθια αναρρόφηση
Γαντζώστε το φίλτρο πίσω από το πτερύγιο στην κορυφή της μονάδας και πιέστε την άλλη 
πλευρά ελαφρά επάνω από το λύγισμα. (2 λυγίσματα για τον τύπο 25/35, 3 λυγίσματα για τον 
τύπο 50/60)

• Κάτω αναρρόφηση
Γαντζώστε το φίλτρο πίσω από το πτερύγιο που βρίσκεται στη μέση της μονάδας και πιέστε την 
άλλη πλευρά αλαφρά πάνω από το λύγισμα. (2 λυγίσματα για τον τύπο 25/35, 3 λυγίσματα για 
τον τύπο 50/60) 

• Η συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο άτομο του σέρβις.

• Πριν τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία 
και κατεβάστε την ηλεκτρική ασφάλεια.

Συνδέστε το φίλτρο στην 
κύρια μονάδα πιέζοντας 
παράλληλα τους 
γωνιασμένους σωλήνες προς 
τα κάτω.(2 γωνιασμένους 
σωλήνες για τον τύπο 25/35, 
3 γωνιασμένους σωλήνες για 
τον τύπο 50/60)

Δύναμη

Δύναμη

Φίλτρο

Κύρια μονάδα

Στην κάτω πλευράΣτην πίσω πλευρά
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■ Καθαρισμός του δοχείου αποστράγγισης
• Καθαρίστε περιοδικά το δοχείο αποστράγγισης, διαφορετικά η σωλήνωση αποστράγγισης 
μπορεί να μπουκώσει από τη σκόνη και μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
Ζητήστε να κάνει τον καθαρισμό ο αντιπρόσωπος της DAIKIN.

• Αν στην περιοχή υπάρχει πολύ σκόνη, προετοιμάστε ένα καπάκι που θα εμποδίζει την είσοδο 
της σκόνης και του αέρα στο δοχείο αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελεγχος

■ Πριν από μια μακρά περίοδο μη λειτουργίας

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία “Μόνο ΑΝΕΜΙΣΤήΡΑ” για πολλές ώρες 
μια μέρα με καλό καιρό για να στεγνώσει το εσωτερικό.
• Πατήστε το “κουμπί επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ” και επιλέξτε τη λειτουργία “ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ”.

• Πατήστε το “κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/∆ΙΑΚΟΠΗ” για να ξεκινήσει η λειτουργία.

2. Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα και τοποθετήστε τα και πάλι.
3. Βγάλτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
4. Κατεβάστε την ηλεκτρική ασφάλεια του κλιματιστικού.

• Όταν είναι συνδεδεμένη μια πολλαπλή εξωτερική μονάδα, πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι στον άλλο χώρο δεν χρησιμοποιείται τη λειτουργία θέρμανσης.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ

• Μη θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστικό χωρίς φίλτρα, κι αυτό για να αποφεύγεται η 
συγκέντρωση σκόνης στο εσωτερικό της μονάδας.

• Μην αφαιρείτε το φίλτρο αέρα εκτός εάν πρόκειται να καθαρίσετε.
Χειρισμός του φίλτρου χωρίς λόγο ενδέχεται να του προκαλέσει βλάβη.

• Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό, πούδρα στίλβωσης, εντομοκτόνο υγρό, γιατί 
μπορεί να προκαλέσουν ξεθώριασμα και κύρτωση.

• Μην αφήνετε να υγρανθεί η εσωτερική μονάδα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Η λειτουργία με σκονισμένα φίλτρα μειώνει την ψύξη και την ικανότητα παροχής θέρμανσης και 
προκαλεί σπατάλη ενεργείας.

• Η γρίλια αναρρόφησης είναι προαιρετική.
• Μην χρησιμοποιείτε νερό ή αέρα σε θερμοκρασία 50οC ή υψηλότερη για τον καθαρισμό των 
φίλτρων αέρα και των εξωτερικών πάνελ.

• Ρωτήστε τον αντιπρόσωπο της DAIKIN σχετικά με το πώς θα το καθαρίσετε.

Βεβαιωθείτε ότι η βάση, η βάση στήριξης και τα λοιπά εξαρτήματα της εξωτερικής μονάδας δεν είναι φθαρμένα 
ή διαβρωμένα.

Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τις εισόδους και εξόδους αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.

Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση λειτουργεί σωστά μέσω του σωλήνα αποστράγγισης κατά τις λειτουργίες 
ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
• Εάν από το σωλήνα αποστράγγισης δεν βγαίνει νερό, υπάρχει περίπτωση υπάρχει διαρροή νερού από την 

εσωτερική μονάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, διακόψτε τη λειτουργία και συμβουλευθείτε το σέρβις.
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Εντοπισμός βλαβών

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν υπονοούν βλάβη της κλιματιστικής συσκευής αλλά υπάρχει κάποια αιτία. Μπορείτε 
να συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε.

Αυτές οι περιπτώσεις δεν υπονοούν βλάβη.

Πρόβλημα Εξήγηση
Η λειτουργία δεν αρχίζει σύντομα.
• Οταν πατάτε το πλήκτρο 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΤΟΣ αμέσως 
μετά τη διακοπή λειτουργίας.

• Οταν επανεπιλέγεται τον τρόπο 
λειτουργίας.

• Αυτό γίνεται για να προστατευθεί η κλιματιστική συσκευή.
Πρέπει να περιμένετε για 3 λεπτά περίπου.

Ζεστός αέρας δεν ρέει έξω αμέσως 
μετά την εκκίνηση της λειτουργίας 
θέρμανσης.

• Η κλιματιστική συσκευή ζεσταίνεται. Πρέπει να περιμένετε για 1 έως 
4 λεπτά.
(Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αρχίζει να αποβάλλει 
αέρα μόνο όταν έχει φθάσει σε μία ορισμένη θερμοκρασία.)

Η λειτουργία θέρμανσης σταματά 
ξαφνικά και ακούγεται ένας ήχος 
ρευστού.

• Το σύστημα αποβάλλει τον πάγο στην εξωτερική μονάδα.
Πρέπει να περιμένετε 3 μέχρι 8 λεπτά.

Η εξωτερική μονάδα αποβάλλει 
νερό ή ατμό.

■ Στον τρόπο λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• Ο πάγος πάνω στην εσωτερική μονάδα μεταβάλλεται σε νερό ή 
ατμό όταν η κλιματιστική συσκευή είναι σε λειτουργία απόψυξης.

■ Στον τρόπο λειτουργίας ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
• Υγρασία στον αέρα συμπυκνώνεται σε νερό στην κρύα επιφάνεια 
των σωληνώσεων της εξωτερικής μονάδας και στάζει.

Πάχνη βγαίνει από την εξωτερική 
μονάδα.

■ Αυτό συμβαίνει όταν ο αέρας στο δωμάτιο ψύχεται και μετατρέπεται 
σε πάχνη από την ροή του κρύου αέρα κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας ψύξης.

Η εσωτερική μονάδα αναδύει 
δυσοσμία.

■ Αυτό συμβαίνει όταν μυρωδιές από το δωμάτιο, τα έπιπλα, ή τα 
τσιγάρα απορροφώνται μέσα στη μονάδα και αποβάλλονται με την 
ροή του αέρα.
(Εάν συμβαίνει αυτό, σας προτείνουμε να ζητήσετε από ένα τεχνικό 
να πλύνει την εσωτερική μονάδα. Συμβουλευτείτε το σέρβις του 
καταστήματος που αγοράσατε την κλιματιστική συσκευή.)

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής 
μονάδας περιστρέφεται ενώ η 
κλιματιστική συσκευή δεν 
λειτουργεί.

■ Αφού σταματήσει η λειτουργία:
• Ο εξωτερικός ανεμιστήρας συνεχίζει να περιστρέφεται για άλλα 

30 δευτερόλεπτα για προστασία του συστήματος.
■ Ενώ η κλιματιστική συσκευή δεν λειτουργεί:

• Οταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, ο εξωτερικός 
ανεμιστήρας αρχίζει να περιστρέφεται για προστασία του συστήματος.

H λειτουργία σταμάτησε ξαφνικά.
(Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι 
αναμμένη.)

■ Για προστασία του συστήματος, η κλιματιστική συσκευή μπορεί να 
σταματήσει τη λειτουργία σε μία απότομη αυξομείωση της τάσης. 
Επανέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σε 3 λεπτά περίπου.
8
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Παρακαλούμε ελέγξτε πάλι πριν καλέσετε τον τεχνικό.

Ελέγξτε πάλι.

Πρόβλημα Έλεγχος
Η κλιματιστική συσκευή δεν 
λειτουργεί.
(Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι 
σβηστή.)

• Μήπως αποσυνδέθηκε ο αυτόματος διακόπτης ή κάηκε μία 
ασφάλεια;

• Υπάρχει διακοπή ρεύματος;

• Εχετε βάλει μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο;

• Είναι σωστά ρυθμισμένος ο χρονοδιακόπτης;

Το αποτέλεσμα ψύξης (Θέρμανσης) 
είναι ανεπαρκές.

• Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα;

• Υπάρχει κάτι που εμποδίζει την είσοδο ή την έξοδο του αέρα της 
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας;

• Είναι σωστή η ρύθμιση της θερμοκρασίας;

• Είναι κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα;

• Είναι ρυθμισμένες κατάλληλα η ταχύτητα ροής του αέρα και η 
διεύθυνση αέρα;

Η λειτουργία σταματά ξαφνικά.
(Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
αναβοσβήνει.)

• Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα;

• Υπάρχει κάτι που εμποδίζει την είσοδο ή την έξοδο του αέρα της 
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας;
Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα ή απομακρύνετε όλα τα εμπόδια και 
αποσυνδέστε τον αυτόματο διακόπτη. Κατόπιν συνδέστε τον ξανά 
και προσπαθήστε να θέσετε σε λειτουργία την κλιματιστική συσκευή 
με το τηλεχειριστήριο. Εάν η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει, 
καλέστε το σέρβις του καταστήματος που αγοράσατε την 
κλιματιστική συσκευή.

• Είναι οι τρόποι λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων, που συνδέονται 
στις εξωτερικές μονάδες στο πολλαπλό σύστημα, όλοι ίδιοι;
Αν όχι, ρυθμίστε όλες τις εσωτερικές μονάδες στον ίδιο τρόπο 
λειτουργίας και επιβεβαιώστε ότι οι λαμπτήρες αναβοσβήνουν.
Επιπρόσθετα, όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι το “ΑΥΤΟΜΑΤΗ”, 
ρυθμίστε όλες τις εσωτερικές μονάδες στους τρόπους λειτουργίας 
“ΨΥΞΗ” και “ΘΕΡΜΑΝΣΗ” για μια χρονική στιγμή και ελέγξτε ξανά ότι 
οι λαμπτήρες είναι κανονικοί.
Αν οι λαμπτήρες σταματήσουν να αναβοσβήνουν μετά από τις 
παραπάνω ενέργειες, δεν υπάρχει δυσλειτουργία. (σελίδα 18.)

Παρουσιάστηκε μία ασυνήθιστη 
κατάσταση κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας.

• Η κλιματιστική συσκευή μπορεί να παρουσιάσει βλάβη όταν 
υπάρχουν κεραυνοί ή ραδιοφωνικά κύματα. Αποσυνδέστε τον 
αυτόματο διακόπτη, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε να θέσετε 
σε λειτουργία την κλιματιστική συσκευή με το τηλεχειριστήριο.
9
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■ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

■ Oταν συμβεί κάτι παράξενο (όπως η μυρωδιά καμένου), σταματήστε τη λειτουργία και αποσυνδέστε τον αυτόματο διακόπτη.
Αν συνεχιστεί η λειτουργία σε μία μη-φυσιολογική κατάσταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε το σέρβις του καταστήματος που αγοράσατε την κλιματιστική συσκευή.

■ Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε την κλιματιστική συσκευή μόνος σας.
Λανθασμένη εργασία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξίες ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε το σέρβις του καταστήματος που αγοράσατε την κλιματιστική συσκευή.

Αν παρουσιαστεί ένα από τα παρακάτω συμπτώματα, καλέστε αμέσως το σέρβις.

Προϋποθέσεις απόρριψης
Το προϊόν και οι μπαταρίες που παρέχονται με το χειριστήριο επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο
σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα
οικιακά απορρίμματα.
Στις μπαταρίες, ένα σύμβολο χημικού στοιχείου μπορεί να υπάρχει κάτω από αυτό 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 σύστημα. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος, ο χειρισμός του
ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τη σχετική
τοπική και εθνική νομοθεσία. Οι μονάδες και τα απόβλητα μπαταριών θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές
εγκαταστάσεις για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτησή τους. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη
συμβάλλετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.
Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας, ο χειρισμός του ψυκτικού μέσου, του λαδιού και των άλλων τμημάτων πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες λειτουργίας, το εσωτερικό του κλιματιστικού μπορεί να γεμίσει μετά από αρκετές εποχές χρήσης,
έχοντας ως αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση. Συστήνεται η περιοδική συντήρηση από έναν ειδικό εκτός από τον συνήθη
καθαρισμό από τον χρήστη. Για εξειδικευμένη συντήρηση, επικοινωνήστε με το κατάστημα εξυπηρέτησης από το οποίο
αγοράσατε το κλιματιστικό.

Το κόστος της συντήρησης επιβαρύνει τον χρήστη.

Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο.
Τύπος ψυκτικού υγρού:R410A

GWP(1):1975
(1) GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη
Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού υγρού σύμφωνα με Ευρωπαϊκή ή τοπική νομοθεσία.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες.

Καλέστε το σέρβις αμέσως.

■ Μετά από διακοπή ρεύματος
Το κλιματιστικό αυτόματα επαναλειτουργεί σε 
περίπου τρία λεπτά. Απλά θα πρέπει να περιμένετε 
για λίγο.

■ Κεραυνός
Αν κεραυνός ενδέχεται να χτυπήσει σε γειτονική περιοχή, 
σταματήστε τη λειτουργία και ΚΛΕΙΣΤΕ το διακόπτη του 
ρεύματος για την προστασία του συστήματος.

Συστήνουμε την περιοδική συντήρηση.

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται.

� Το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι   
  υπερβολικά ζεστό ή κατεστραμμένο.
� Ενας παράξενος ήχος ακούγεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
� Ο διακόπτης ασφαλείας, μία ασφάλεια, ή ο διακόπτης 

διαρροής προς τη γη διακόπτει συχνά τη λειτουργία. 
� Συχνά ένας διακόπτης ή ένα πλήκτρο δεν λειτουργούν  σωστά.
� Υπάρχει μυρωδιά καμένου.
� Νερό διαρρέει από την εσωτερική μονάδα.

Αποσυνδέστε τον 
αυτόματο διακόπτη 
και καλέστε το 
σέρβις.
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