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KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT

GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO

CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI EVENTUALE FUTURO RIFERIMENTO

ΚΡΑΤΗΣΤΕ Τ� ΕΓ�ΕΙΡΙ∆Ι� ΓΙΑ ΜΕΛΛ�ΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦ�ΡΑ
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ССЫЛОК
BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAfiVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
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� Μην πρ�σπαθείτε να εγκαταστήσετε αυτ� τ� κλιµατιστικ� µ�ν� σας.
� Αυτή η συσκευή δεν περιέ"ει ε#αρτήµατα π�υ µπ�ρ�ύν να επισκευαστ�ύν απ� τ�ν "ρήστη.

Συµ&�υλευτήτε πάντα ε#�υσι�δ�τηµέν� πρ�σωπικ� για �π�ιαδήπ�τε επισκευή.
� )ταν µετακ�µί*ετε, συµ&�υλευτήτε ε#�υσι�δ�τηµέν� πρ�σωπικ� για την απ�σύνδεση

και την επανασύνδεση της µ�νάδας.
� Μην ψύ"εστε υπερ&�λικά στέκ�ντας για µεγάλα "ρ�νικά διαστήµατα σε άµεση επα-ή

µε ψυ"ρ� ρεύµα αέρ�ς.
� Μην εισ"ωρήτε δά"τυλα ή αντικείµενα µέσα στ� στ�µι� ε#�δ�υ ή στα πλέγµατα

εισ�δ�υ τ�υ αέρα.
� Μην #εκινάτε και σταµατάτε την λειτ�υργία τ�υ κλιµατιστικ�ύ &γά*�ντας τ� καλώδι� απ� την πρί*α.
� Φρ�ντί*ετε να µην καταστρέψετε τ� ηλεκτρικ� καλώδι�.
� Σε περίπτωση &λά&ης (µυρωδιάς καµµέν�υ, κλπ.), σταµατείστε αµέσως την λειτ�υργία,

σ&ήστε τ� διακ�πτη τ�υ κυκλώµατ�ς και συµ&�υλευτείτε για επισκευή
ε#�υσι�δ�τηµέν� πρ�σωπικ�.

� Αερί*ετε τ� "ώρ� κατά διαστήµατα κατά την διάρκεια της "ρήσης.
� Μην κατευθύνετε τη ρ�ή τ�υ αέρα κατ’ ευθείαν πάνω σε -ωτιές ή θερµαντικές συσκευές.
� Μην ανε&αίνετε ή τ�π�θετείτε αντικείµενα πάνω στ� κλιµατιστικ�.
� Μην κρεµάτε αντικείµενα στην εσωτερική µ�νάδα.
� Μην τ�π�θετείτε &ά*α λ�υλ�υδιών ή δ�"εία µε νερ� πάνω στην κ�ρυ-ή των κλιµατιστικών.
� Μην εκθέτετε τ� κλιµατιστικ� σε κατ’ ευθείαν επα-ή µε νερ�.
� Μην λειτ�υργείτε τ� κλιµατιστικ� µε &ρεγµένα "έρια.
� Μην τρα&άτε τ� ηλεκτρικ� καλώδι�.
� ∆ιακ�ψτε την τρ�-�δ�σία εάν πρ�κειται να µην "ρησιµ�π�ιήσετε την µ�νάδα για

µεγάλ� "ρ�νικ� διάστηµα.
� Σ&ήνετε πάντα τ�ν ηλεκτρικ� διακ�πτη �π�τε πρ�κειται να καθαρίσετε τ� κλιµατιστικ�

ή να αλλά#ετε τ� -ίλτρ� αέρ�ς.
� �Ι &αλ&ίδες σύνδεσης υπερθερµαίν�νται κατά την διάρκεια της Θέρµανσης·

"ρησιµ�π�ιείστε µε πρ�σ�"ή.
� )ταν πρ�κειται να θέσετε σε λειτ�υργία τ� κλιµατιστικ� µετά απ� µεγάλη "ρ�νική

περί�δ� π�υ δεν εί"ε "ρησιµ�π�ιηθεί κατά τη διάρκεια τ�υ "ειµώνα, αν�ί#τε τ�ν
διακ�πτη λειτ�υργίας τ�υλά"ιστ�ν 12 ώρες πριν θέσετε σε λειτ�υργία τη µ�νάδα.

� Ελέγ#τε την κατάσταση τ�υ &άθρ�υ της εγκατάστασης για τυ"�ν &λά&η.
� Μη εκθέτετε *ώα ή -υτά κατ’ ευθείαν πάνω στ� ρεύµα τ�υ αέρα.
� Μην πίνετε τ� νερ� π�υ απ�στραγγί*ει τ� κλιµατιστικ�.
� Μην "ρησιµ�π�ιείτε σε ε-αρµ�γές π�υ έ"�υν σ"έση µε την απ�θήκευση τρ�-ών,

-υτών ή *ώων, ε#�πλισµών ακρι&είας ή έργα τέ"νης.
� Μην ε-αρµ�*ετε δυνατή πίεση στα πτερύγια τ�υ ανακλαστήρα ανταλλαγής θερµ�τητας.
� Λειτ�υργείτε µ�ν� µε τα -ίλτρα αέρ�ς τ�π�θετηµένα.
� Μην καλύπτετε ή -ρά*ετε τ� πλέγµα εισ�δ�υ και τ� στ�µι� ε#�δ�υ τ�υ αέρα.
� Σιγ�υρευτείτε �τι �π�ιαδήπ�τε ηλεκτρική συσκευή είναι τ�υλά"ιστ�ν ένα µέτρ�

µακριά απ� την εσωτερική και την ε#ωτερική µ�νάδα.
� Απ�-εύγετε την τ�π�θέτηση τ�υ κλιµατιστικ�ύ κ�ντά σε "ώρ�υς -ωτιάς ή άλλα

θερµαντικά σώµατα.
� Κατά την εγκατάσταση της ε#ωτερικής και της εσωτερικής µ�νάδας, λά&ετε τις

απαραίτητες πρ�-υλά#εις ώστε να µην εισέλθ�υν στ� "ώρ� µικρά παιδιά.
� Μην "ρησιµ�π�ιείτε εύ-λεκτα αέρια κ�ντά στ� κλιµατιστικ�.

ΠΡ�ΦΥΛΑ;ΕΙΣ

� Πριν "ρησιµ�π�ιήσετε την συσκευή δια&άστε αυτές τις πρ�-υλά#εις πρ�σε"τικά και ενεργήστε µε τ�ν σωστ� τρ�π�.
� �ι �δηγίες π�υ περιλαµ&άν�νται σε αυτή την εν�τητα α-�ρ�ύν την ασ-άλεια. Πρ�σέ#τε να τηρείτε τις συνθήκες ασ-αλ�ύς λειτ�υργίας.
� “ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ” και “ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ” και “ΠΡ�Σ��Η” έ"�υν τις ακ�λ�υθες ένν�ιες σ’αυτές τις �δηγίες:

ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ!

ΠΡ�Σ��Η!

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ!

ΠΡ�Σ��Η!

Αυτ� τ� σήµα δεί"νει διαδικασίες π�υ εάν δεν γίν�υν καν�νικά µπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν
τ� θάνατ� ή σ�&αρ� τραυµατισµ� τ�υ "ρήστη ή τ�υ πρ�σωπικ�ύ συντήρησης.

Αυτ� τ� σηµάδι δεί"νη "ειρισµ�ύς π�υ αν γίν�υν λάθ�ς µπ�ρ�ύν να �δηγήσ�υν σε
θάνατ� η σ�&αρ� τραυµατισµ� τ�υ "ρήστη.

Αυτ� τ� σηµάδι δεί"νει "ειρισµ�ύς π�υ αν γίν�υν λάθ�ς µπ�ρ�ύν να �δηγήσ�υν σε
τραυµατισµ� τ�υ "ρήστη ή υλική καταστρ�-ή.

ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ!
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�ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΕΣ

ΑΥΤ�ΜΑΤΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ

� Μ�ΝΤΕΛ� ΨΥ;ΗΣ
Πιέστε απλά τ5ν διακ9πτη ΑΡ�ΗΣ/ ΤΕΛ�ΥΣ λειτ5υργίας
και η µ5νάδα θα αρCίσει να λειτ5υργεί αυτ5µάτως στ5
πρ9γραµµα ΨύGης ή ΑIύγρανσης, σε συνδιασµ9 µε την
ρύθµιση τ5υ θερµ5στάτη και ανάλ5γα µε την παρ5ύσα
θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ.

� Μ�ΝΤΕΛ� ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥ;ΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΡ�Φ�Σ ΚΥΚΛ�Σ)
Πιέστε απλά τ5ν διακ9πτη ΑΡ�ΗΣ/ ΤΕΛ�ΥΣ λειτ5υργίας
και η µ5νάδα θα αρCίσει να λειτ5υργεί αυτ5µάτως είτε
στ5 πρ9γραµµα Θέρµανσης,ΨύGης ή ΑνίCνευσης, σε
συνδιασµ9 µε την ρύθµιση τ5υ θερµ5στάτη και ανάλ5γα
µε την παρ5ύσα θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ.

�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΥΠΝ�Υ

� Μ�ΝΤΕΛ� ΨΥ;ΗΣ
Lταν είναι πατηµέν5ς 5 �ρ5ν5διακ9πτης Ύπν5υ κατά
την λειτ5υργία τ5υ πρ5γράµµατ5ς ΨύGης ή ΑIύγρανσης,
η ρύθµιση τ5υ θερµ5στάτη αυGάνεται σταδιακά κατά την
διάρκεια λειτ5υργίας. Lταν η µ5νάδα Iθάσει στ5ν
ρυθµισµέν5 Cρ9ν5 της, κλείνει αυτ5µάτως.

� Μ�ΝΤΕΛ� ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥ;ΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΡ�Φ�Σ ΚΥΚΛ�Σ)
Lταν είναι πατηµέν5ς 5 �ρ5ν5διακ9πτης Ύπν5υ, κατά
την λειτ5υργία τ5υ πρ5γράµµατ5ς Θέρµανσης, η ρύθµιση
τ5υ θερµ5στάτη τ5υ κλιµατιστικ5ύ, ελαττώνεται
σταδιακά κατά την διάρκεια λειτ5υργίας·  κατά την
λειτ5υργία τ5υ πρ5γράµµατ5ς ΨύGης ή ΑIύγρανσης, η
ρύθµιση τ5υ θερµ5στάτη, αυGάνεται σταδιακά κατά την
διάρκεια λειτ5υργίας. Lταν Iθάσει στ5 ρυθµισµέν5
Cρ9ν5 της, η µ5νάδα κλείνει αυτ5µάτως.

ΑΣΥΡΜΑΤ� ΤΗΛΕ�ΕΙΡΙΣΤΗΡΙ�
Τ5 ασύρµατ5 τηλεCειριστήρι5 επιτρέπει άνετ5 Cειρισµ9
της λειτ5υργίας τ5υ κλιµατιστικ5ύ.

ΠΑΓΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ Ρ�Η ΑΕΡ�Σ
(ΠΕΡΙΣΤΡ�ΦΙΚΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ)

� τριών διαστάσεων έλεγC5ς περιστρ5Iικής κατεύθυνσης
τ5υ αέρα είναι δυνατ9 να επιτευCθεί, Cρησιµ5π5ιώντας
ταυτ9Cρ5να τ5 περιστρεI9µεν5 κ5υµπί κατευθύνσεως
αέρ5ς ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ και τ5 περιστρεI9µεν5 κ5υµπί
κατευθύνσεως αέρ5ς ∆Ε�ΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Απ9 την στιγµή
π5υ 5ι περσίδες κατεύθυνσης τ5υ αέρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
λειτ5υργ5ύν αυτ9µατα σύµIωνα µε τ5 πρ9γραµµα
λειτ5υργίας της µ5νάδας, η κατεύθυνση τ5υ αέρα, είναι
δυνατ9 να ρυθµιστεί αI5ύ OασίPεται στ5 πρ9γραµµα
λειτ5υργίας.

ΦΙΛΤΡ� ΑΝΘΕΚΤΙΚ� ΣΤΗΝ Μ�Υ�ΛΑ
Τ5 Iίλτρ5 αέρ5ς έCει υπ5στεί ειδική επεGεργασία ώστε να
αντέCει στην µ5ύCλα, επιτρέπ5ντας έτσι καθαρ9τερη
Cρήση και ευκ5λ9τερη Iρ5ντίδα.

�Ν�ΜΑ ΤΩΝ Ε;ΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

4

5

6

2

3

Εσωτερική Μ�νάδα

1 Πίνακας ελέγ"�υ λειτ�υργίας
2 Κ�υµπί �ειρ�κίνητ�υ Αυτ�µατ�υ

(MANUAL AUTO)
3 ∆έκτης σήµατ�ς τηλε"ειριστηρί�υ
4 ένδει#η Λειτ�υργίας (OPERATION) (Πράσινη)
5 ένδει#η �ρ�ν�διακ�πτη (TIMER)

(πoώτo#ακΏ)
6 Ενδεικτική λυ"νία ΦΙΛΤΡ�Υ (Κ�κκινη)

� Εάν η ενδεικτική λυCνία τ5υ
�ρ5ν5διακ9πτη αναO5σOήνει 9ταν
λειτ5υργεί 5 Cρ5ν5διακ9πτης, δείCνει 9τι
κάπ5ι5 λάθ5ς έCει συµOεί µε την ρύθµιση
τ5υ Cρ5ν5διακ9πτη (Oλ. σελ.15
ΑΥΤ�ΜΑΤΗ Επανεκκίνηση).

7 Πλέγµα Εισ�δ�υ Αέρ�ς
8 Φίλτρ� Αέρ�ς
9 ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ Περσίδες ∆ιεύθυνσης Αέρ�ς
0 ∆Ε;ΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ Αεριστήρες

∆ιεύθυνσης Αέρ�ς
(πίσω απ� τις ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ Περσίδες
∆ιεύθυνσης Αέρ�ς)

A Σωλήνας Απ�στραγίσεως
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�Ν�ΜΑΣΙΑ Ε;ΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

�θ9νη ενδείGεων

Για ευκ5λ9τερη καταν9ηση, 5ι συν5δευτικές εικ9νες
έC5υν σCεδιαστεί ώστε να Iαίν5νται 9λ5ι 5ι ενδείκτες.
Ωστ9σ5, κατά την πραγµατική λειτ5υργία στην 5θ9νη
θα εµIανίP5νται µ9ν5ν 5ι ενδείκτες π5υ αI5ρ5ύν την
τρέC5υσα λειτ5υργία.

1 Κ�υµπί ΤΡ�Π�Σ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ
2 Κ�υµπί ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ)
3 Κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜ�ΚΡΑΣΙΑΣ

(SET TEMP.) (  /  )
4 Κ�υµπί FILTER RESET (ΕΠΑΝΑΦ�ΡΑ ΦΙΛΤΡ�Υ)
5 Κ�υµπί �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ

(SLEEP)
6 Κ�υµπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
7 Κ�υµπί ΑΡ�ΗΣ / ΤΕΛ�ΥΣ Λειτ�υργίας

(START / STOP)
8 Κ�υµπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) (Κάθετα)
9 Κ�υµπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) (�ρι*�ντια)
0 Koυµπί ΠΑΛΙΝ∆Ρ�ΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ

(SWING)
A Κ�υµπί ΤΡ�Π�Σ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ

�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ
B Κ�υµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ

(TIMER SET) (  /  )
C Κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ρ�Λ�ΓΙ�Υ (CLOCK

ADJUST)
D Κ�υµπί ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ (RESET)
E Κ�υµπί Πραγµατ�π�ιήσεως ΤΕΣΤ

(TEST RUN)

� Τ� κ�υµπί αυτ� "ρησιµ�π�ιείται κατά την
εγκατάσταση τ�υ κλιµατιστικ�ύ και δεν
πρέπει να "ρησιµ�π�ιείται υπ� καν�νικές
συνθήκες δι�τι θα πρ�καλέσει δυσλειτ�υργία
τ�υ θερµ�στάτη τ�υ κλιµατιστικ�ύ.

� Εάν αυτ� κ�υµπί πιεστεί κατά τη διάρκεια τη
καν�νικής λειτ�υργίας, η µ�νάδα θα µετα&εί
σε τρ�π� λειτ�υργίας ΤΕΣΤ και η ένδει#η
Λειτ�υργίας (OPERATION) και �ρ�ν�διακ�πτη
(TIMER) θα ανα&�σ&ήν�υν ταυτ�"ρ�να.

� Για να σταµατήσετε τη δ�κιµαστική
λειτ�υργία, πατήστε τ� κ�υµπί ΑΡ�ΗΣ/
ΤΕΛ�ΥΣ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (START/STOP) για να
σταµατήσετε τ� κλιµατιστικ�.

F Εκπ�µπ�ς σήµατ�ς
G �θ�νη Ρυθµισµένης Θερµ�κρασίας
H �θ�νη ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ

ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ)
I �θ�νη τρ�π�υ λειτ�υργίας
J �θ�νη �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ

(SLEEP)
K Ενδείκτης µεταδ�σεως
L �θ�νη τα"ύτητας ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
M Ένδει#η ΠΑΛΙΝ∆Ρ�ΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ
N �θ�νη τρ�π�υ λειτ�υργίας

�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ
O �θ�νη Ρ�λ�γι�ύ

�ρισµένες εσωτερικές µ5νάδες µπ5ρεί να µη
διαθέτ5υν λειτ5υργίες π5υ να αντιστ5ιC5ύν σε 9λα τα
κ5υµπιά στ5 παρ9ν τηλεCειριστήρι5. Η εσωτερική
µ5νάδα θα εκπέµψει έναν ήC5 “µπιπ” και η λυCνία
Λειτ5υργίας (OPERATION), �ρ5ν5διακ9πτη (TIMER)
και Φίλτρ5υ (FILTER) θα αναO5σOήν5υν 9ταν πιεστεί
ένα κ5υµπί τηλεCειριστηρί5υ, εάν η συγκεκριµένη
λειτ5υργία δεν είναι διαθέσιµη.

ΈνδειGη

Τηλε"ειριστηρί�
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ΠΡ�ΕΤ�ΙΜΑΣΙΑ

 ΠΡ�Σ��Η!

� Φρ5ντίστε να εµπ5δίPετε τα µικρά παιδιά
να καταπι5ύν κατά λάθ5ς µπαταρίες.

� Lταν δεν Cρησιµ5π5ιείτε τ5
τηλεCειριστήρι5 για µεγάλ5 διάστηµα
αIαιρέστε τις µπαταρίες ώστε να
απ5Iύγετε πιθανή διαρρ5ή και
καταστρ5Iή της µ5νάδας.

� Εάν υγρ9 διαρρ5ής έλθει σε επαIή µε τ5
δέρµα σας, τα µάτια η τ5 στ9µα αµέσως
πλύντε µε άIθ5νη π5σ9τητα νερ5ύ και
συµO5υλευτείτε τ5ν γιατρ9 σας.

� Αδειες µπαταρίες πρέπει να αIαιρ5ύνται
γρήγ5ρα και να συλλέγ5νται
καταλλήλως είτε σε ένα δηµ9σι5 δ5Cεί5
συλλ5γής µπαταριών η επιστρέI5ντάς
τες στις δηµ9σιες αρCές.

� Μην επιCειρήσετε να Gαναγεµίσετε
Gηρές µπαταρίες.

Π5τέ µην ανακατεύετε παλιές και
καιν5ύργιες µπαταρίες η µπαταρίες
διαI5ρετικ5ύ τύπ5υ.
�ι µπαταρίες θα πρέπει να διαρκέσ5υν
περίπ5υ ένα Cρ9ν5 υπ9 καν5νικές
συνθήκες Cρήσης. Εάν η ακτίνα
δράσεως τ5υ τηλεCειριστηρί5υ
µειώνεται σηµαντικά, αντικαταστήστε
τις µπαταρίες και πατήστε τ5 κ5υµπί
ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ (RESET) µε τη µύτη
εν9ς στυλ9 ή άλλ5 µικρ9 αντικείµεν5.

Βάλτε τις µπαταρίες (R03 / LR03 ××××× 2)

1 Πιέστε και γλυστρήστε τ� καπάκι της θήκης των µπαταριών
πρ�ς την αντίθετη κατευθυνση για να τ� αν�ί#ετε.
Γλυστρήστε τ5 κατά την κατεύθυνση τ5υ Oέλ5υς, ενώ πιέPετε τ5
σηµάδι .

2 Εισ"ωρείστε τις µπαταρίες.
ΒεOαιωθείτε 5τι 5ι π9λ5ι ( ) είναι σωστά τ5π5θετηµέν5ι.

3 Κλείστε τ� καπάκι της θήκης των µπαταριών.

Ρυθµίστε την Τρέ"�υσα Ώρα

1 Πιέστε τ� κ�υµπί Ρύθµισης �ρ�ν�υ (CLOCK ADJUST).
�ρησιµ5π5ιήστε τη µύτη εν9ς στυλ9 ή άλλ5 µικρ9 αντικείµεν5 για να
πιέσετε τ5 κ5υµπί.

2 �ρησιµ�π�ιήστε τα κ�υµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ
�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (TIMER SET) (  / ) για να
ρυθµίσετε τ� ρ�λ�ι στην τρέ"�υσα ώρα.

 κ�υµπί: Πιέστε για να Oάλετε µπρ5στά τ5 Cρ9ν5.
 κ�υµπί: Πιέστε για να Oάλετε πίσω τ5 Cρ9ν5.

(Κάθε I5ρά π5υ τα κ5υµπιά πατι5ύνται 5 Cρ9ν5ς θα πρ5Cωρήσει /
5πισθ5Cωρήσει µε πρ5σαύGηση εν9ς λεπτ5ύ, τ5 κράτηµα των κ5υµπιών
θα αλλάGει τ5ν Cρ9ν5 γρήγ5ρα µε πρ5σαυGήσεις δέκα λεπτών.)

3 Πατήστε πάλι τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ρ�Λ�ΓΙ�Υ (CLOCK
ADJUST).
Αυτ9 5λ5κληρώνει τη ρύθµιση τ5υ Cρ9ν5υ και αρCίPει τ5 ρ5λ9ι.

�ρήση τ�υ Τηλε"ειριστηρί�υ

� Τ5 ΤηλεCειριστήρι5 πρέπει να σηµαδεύει στ5ν δέκτη σήµατ5ς για να λειτ5υργεί
σωστά.

� Ακτίνα λειτ5υργίας: Γύρω στα 7 µέτρα περίπ5υ.
� �ταν τ5 σήµα λαµOάνεται σωστά απ9 τ5 κλιµατιστικ9 ένας ήC5ς “µπιπ” θα ακ5υστή.
� Εάν τ5 “µπιπ” δεν ακ5υστεί, πιέστε τ5 κ5υµπί τ5υ τηλεCειριστηρί5υ Gανά.

Βάση τ�υ Τηλε"ειριστηρί�υ

1 Στερεώστε την
&άση.

3 Για να α-αιρέσετε τ�
τηλε"ειριστήρι� (για "ρήση
"ειρ�ς).

2 Τ�π�θετείστε τ�
τηλε"ειριστήρι�.

Βίδες

ΕισCωρείστε

Πιέστε
πρ5ς τα
µέσα

Γλυστρήστε
πρ9ς τα πάνω

ΤραOήGτε
έGω
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ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ

Για να διαλέ#ετε τρ�π� λειτ�υργίας

1 Πιέστε τ� κ�υµπί ΑΡ�ΗΣ / ΤΕΛ�ΥΣ λειτ�υργίας
(START / STOP).
Θα ανάψει η ενδεικτική λυCνία ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (OPERATION) (πράσινη).
Τ5 κλιµατιστικ9 θα αρCίσει να δ5υλεύει.

2 Πατήστε τ� κ�υµπί ΤΡ�Π�Σ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ για να
επιλέ#ετε τ�ν επιθυµητ� τρ�π� λειτ�υργίας.
Κάθε I5ρά π5υ τ5 κ5υµπί πατιέται 5 τρ9π5ς λειτ5υργίας θα αλλάGει
κατά την ακ9λ5υθη σειρά:

AUTO COOL DRY
(Αυτ9µατη) (ΨύGη) (ΑIύγρανση)

HEAT FAN
(Θέρµανση) (Ανεµιστήρας)

Υστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπ5υ 9λη η 5θ9νη θα GαναεµIανιστή.

Για να ρυθµίσετε τ�ν θερµ�στάτη

Πατήστε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜ�ΚΡΑΣΙΑΣ (SET TEMP.).
 κ�υµπί: Πιέστε για να αυGήσετε την ρύθµιση τ5υ θερµ5στάτη.
 κ�υµπί: Πιέστε για να ελλατώσετε την ρύθµιση τ5υ θερµ5στάτη.

� Περι�"ή Ρυθµίσεως θερµ�στάτη:
Αυτ9µατη (AUTO) .................. 18 ως 30° Κελσί5υ
Θέρµανση ............................... 16 ως 30° Κελσί5υ
ΨύGη / ΑIύγρανση................. 18 ως 30° Κελσί5υ

� θερµ5στάτης δεν µπ5ρεί να Cρησιµ5π5ιηθεί για την ρύθµιση της
θερµ5κρασίας Cώρ5υ κατά την διάρκεια λειτ5υργίας τ5υ Ανεµιστήρα
(η θερµ5κρασία δεν θα εµIανιστεί στην 5θ9νη τ5υ τηλεCειριστηρί5υ).

Υστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπ5υ 9λη η 5θ9νη θα GαναεµIανιστεί.

Η ρύθµιση τ5υ θερµ5στάτη θα πρέπει να θεωρείται σαν υπ5δειγµατική τιµή,
και ίσως διαIέρει κάπως απ9 την πραγµατική θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ.

Για να ρυθµίσετε την τα"ύτητα τ�υ Ανεµιστήρα

Πατήστε τ� κ�υµπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.
Κάθε I5ρά π5υ τ5 κ5υµπί πατιέται, η ταCύτητα τ5υ ανεµιστήρα αλλάPει κατάτην
ακ9λ5υθη σειρά:

AUTO HIGH MED LOW QUIET
(Αυτ9µατη) (Υψηλή) (Μέση) (�αµηλή) (ΗPυCη)

Υστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπ5υ 9λη η 5θ9νη θα GαναεµIανιστή.

�ταν � Έλεγ"�ς Ανεµιστήρα ρυθµί*εται στ� αυτ�µατ� (AUTO):
Θέρµανση: � Ανεµιστήρας λειτ5υργεί κατά την αρCή της λειτ5υργίας σε Cαµηλή

ταCύτητα η διαI5ρετικά 9ταν η θερµ5κρασία τ5υ εκπεµπ9µεν5υ
αέρα είναι σCετικά Cαµηλή, η ταCύτητα Ανεµιστήρα αυGάνει καθώς
η θερµ5κρασία τ5υ αέρα ανεOαίνει. Εν τ5ύτ5ις 5 Ανεµιστήρας θα
λειτ5υργήσει σε π5λύ Cαµηλή ταCύτητα 9ταν 5 αέρας π5υ Oγαίνει
απ9την εσωτερική µ5νάδα είναι Cαµηλ9ς.

Ψύ#η: Καθώς η θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ πλησιάPει αυτήν για την 5π5ία
έCει ρυθµιστεί 5 θερµ5στάτης, η ταCύτητα τ5υ Ανεµιστήρα
ελλατώνεται.

Ανεµιστήρας: � ανεµιστήρας εναλλασ9µενα ανάOει και σOήνει, ενώ αν είναι
αναµέν5ς περιστρέIεται µε Cαµηλή ταCύτητα.

� ανεµιστήρας θα λειτ5υργήσει σε π5λύ Cαµηλή ρύθµιση κατά την διάρκεια της
ανιCνευτικής λειτ5υργίας και κατά την αρCή της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Λειτ�υργία QUIET (ΥΠΕΡΗΣΥ�Η ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ)
)ταν έ"ει ρυθµιστεί στη λειτ�υργία ΥΠΕΡΗΣΥ�Η:
Η ΥΠΕΡΗΣΥ�Η λειτ5υργία Gεκινά. Η ρ5ή τ5υ αέρα της εσωτερικής µ5νάδας θα
ελαττωθεί για πι5 ήσυCη λειτ5υργία.
� Η ΥΠΕΡΗΣΥ�Η λειτ5υργία δεν µπ5ρεί να Cρησιµ5π5ιηθεί κατά την λειτ5υργία

της ΑIύγρανσης. (Αυτ9 είναι επίσης αλήθεια 9ταν κατά τ5ν αυτ9µατ5 τρ9π5
λειτ5υργίας επιλεγεί η αIύγρανση.)

� Κατά την ΥΠΕΡΗΣΥ�Η λειτ5υργία, η απ9δ5ση της ΘΕΡΜΑΝΣΗ και της ΨΥ�ΗΣ
θα ελαττωθεί κάπως. Αν τ5 δωµάτι5 δεν Pεσταίνεται/ψύCεται 9ταν
Cρησιµ5π5ιείται τη λειτ5υργία QUIET (ΥΠΕΡΗΣΥ�Η ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ), ρυθµίστε την
ταCύτητα τ5υ ανεµιστήρα τ5υ κλιµατιστικ5ύ.

Παράδειγµα: �ταν ρυθµίPεται στην
ΨύGη (COOL).

Παράδειγµα: �ταν ρυθµίPεται στ5υς
26° Κ.

Παράδειγµα: �ταν ρυθµίPεται στ5
αυτ9µατ5 (AUTO).

s s

t t

s

s s s s s
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Για να σταµατήσετε την λειτ�υργία

Πιέστε τ� κ�υµπί ΑΡ�ΗΣ / ΤΕΛ�ΥΣ λειτ�υργίας (START / STOP).
Η πράσινη ένδειGη Λειτ5υργίας (�PERATION) της εσωτερικής µ5νάδας θα ανάψει.

Σ"ετικά µε την ΑΥΤ�ΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ

ΑΥΤ�ΜΑΤΑ (AUTO):
� Lταν επιλέγεται για πρώτη I5ρά η ΑΥΤ�ΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ

(AUTO CHANGEOVER), 5 ανεµιστήρας θα λειτ5υργήσει σε π5λύ
Cαµηλή ταCύτητα για ένα λεπτ9 περίπ5υ µέCρι η µ5νάδα να καταγράψει
τις συνθήκες π5υ επικρατ5ύν στ5 δωµάτι5 και να επιλέGει τ5ν
κατάλληλ5 τρ9π5 λειτ5υργίας.

Εάν η διαI5ρά µεταGύ της ρύθµισης τ5υ θερµ5στάτη και της
πραγµατικής θερµ5κρασίας τ5υ δωµατί5υ είναι µεγαλύτερη απ9
+2 °C
→ ΨύGη ή ΑIύγρανση

(Εάν η εGωτερική θερµ5κρασία είναι Cαµηλή, µπ5ρεί να επιλεCτεί
η ανιCνευτική λειτ5υργία.)

Εάν η διαI5ρά µεταGύ της ρύθµισης τ5υ θερµ5στάτη και της
πραγµατικής θερµ5κρασίας τ5υ δωµατί5υ κυµαίνεται στ5υς ±2 °C
→ ΑνίCνευση
Εάν η διαI5ρά µεταGύ της ρύθµισης τ5υ θερµ5στάτη και της
πραγµατικής θερµ5κρασίας τ5υ δωµατί5υ είναι µεγαλύτερη απ9
–2 °C
→ Θέρµανση

(Εάν η εGωτερική θερµ5κρασία είναι υψηλή, µπ5ρεί να επιλεCτεί η
ανιCνευτική λειτ5υργία.)

� Lταν η θερµ5κρασία τ5υ δωµατί5υ έCει πλησιάσει τη ρυθµισµένη
θερµ5κρασία τ5υ θερµ5στάτη, τ5 κλιµατιστικ9 θα τεθεί σε λειτ5υργία
ανίCνευσης. Στη λειτ5υργία ανίCνευσης, 5 ανεµιστήρας λειτ5υργεί στη
Cαµηλή ταCύτητα. Εάν η θερµ5κρασία τ5υ δωµατί5υ µεταOληθεί στη
συνέCεια, τ5 κλιµατιστικ9 θα επιλέGει Gανά την κατάλληλη λειτ5υργία
(Θέρµανση, ΨύGη) για να ρυθµίσει τη θερµ5κρασία στην τιµή π5υ έCει
επιλεγεί στ5 θερµ5στάτη.
(Η θερµ5κρασία ενεργ5π5ίησης της λειτ5υργίας ανίCνευσης είναι
±2 °C σε σCέση µε τη ρυθµισµένη θερµ5κρασία τ5υ θερµ5στάτη.)

� Εάν 5 τρ9π5ς λειτ5υργίας π5υ επιλέγεται αυτ9µατα απ9 τη µ5νάδα
δεν είναι αυτ9ς π5υ επιθυµείτε, επιλέGτε τ5ν (ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥ�Η,
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ).

Σ"ετικά µε τ�ν Τρ�π� Λειτ�υργίας

Θέρµανση:
� �ρησιµ5π5ιήστε για να θερµάνετε τ5ν Cώρ5 σας.
� Lταν η θέρµανση επιλέγεται, τ5 κλιµατιστικ9 θα λειτ5υργήσει σε π5λύ

Cαµηλή ταCύτητα για περίπ5υ 3 ως 5 λεπτά, µετά τα 5π5ία θα αλλάGει
στην επιλεγµένη ρύθµιση ανεµιστήρα. Αυτή η Cρ5νική περί5δ5ς
C5ρηγείται για να επιτρέψει στην εσωτερική µ5νάδα να πρ5θερµανθεί
πριν απ9 την καν5νική λειτ5υργία.

� Lταν η θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ είναι π5λύ Cαµηλή, µπ5ρεί να
σCηµατιστεί πάγ5ς στην εGωτερική µ5νάδα και ίσως να µειωθεί η
απ9δ5σή της. Για να µπ5ρέσει να απ5Oάλει αυτ9 τ5ν πάγ5, η µ5νάδα
αυτ9µατα µπαίνει σε κύκλ5 απ9ψυGης κατά διαστήµατα. Στη διάρκεια
της Αυτ9µατης Λειτ5υργίας Απ9ψυGης, η ενδεικτική λυCνία
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (OPERATION) θα αναO5σOήνει και η θέρµανση θα
διακ5πεί.

� Απ9 την έναρGη της λειτ5υργίας θέρµανσης, απαιτείται κάπ5ι5ς
Cρ9ν5ς για να Pεσταθεί 5 Cώρ5ς.

Ψύ#η: � �ρησιµ5π5ιήστε για να ψύGετε τ5ν Cώρ5 σας.
Α-ύγρανση:

� �ρησιµ5π5ιήστε για να δρ5σίσετε τ5ν Cώρ5 σας ελαIρά ενώ αIαιρείτε
την υγρασία.

� ∆εν µπ5ρείτε να θερµάνετε τ5ν Cώρ5 κατά την ΑIύγρανση.
� Η συσκευή θα λειτ5υργήσει σε Cαµηλή ταCύτητα, για να τρ5π5π5ιήση την

υγρασία τ5υ δα Cώρ5υ 5 Ανεµιστήρας της εσωτερικής µ5νάδας µπ5ρεί να
σταµατά π9τε - π9τε. Επίσης, 5 ανεµιστήρας µπ5ρεί να λειτ5υργεί σε π5λύ
Cαµηλή ταCύτητα 9ταν ρυθµίPει την υγρασία τ5υ Cώρ5υ.

� Η ταCύτητα τ5υ Ανεµιστήρα δεν µπ5ρεί να αλλάGει Cειιρ5κίνητα αν
έCει επιλεγεί η ΑIύγρανση.

Ανεµιστήρας:
� �ρησιµ5π5ιήστε για να κυκλ5I5ρίσετε τ5ν θερµ9 αέρα απ9 την

περι5Cή τ5υ µέσα στ5ν Cώρ5.

Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης:
Ρυθµίσετε τ5ν θερµ5στάτη σε µιά
θερµ5κρασία π5υ είναι υψηλ9τερη απ9
την τρέC5υσα θερµ5κρασία Cώρ5υ. Η
Θέρµανση δεν θα λειτ5υργήσει εάν 5
θερµ5στάτης έCει ρυθµιστεί
Cαµηλ9τερα απ9 την τρέC5υσα
θερµ5κρασία Cώρ5υ.

Κατά την διάρκεια της Ψύ#ης /
Α-ύγρανσης:
Ρυθµίσετε τ5ν θερµ5στάτη σε µιά
θερµ5κρασία π5υ είναι Cαµηλ9τερη
απ9 την τρέC5υσα θερµ5κρασία Cώρ5υ.
Η ΨύGη και η ΑIύγρανση δεν θα
λειτ5υργήσ5υν εάν 5 θερµ5στάτης έCει
ρυθµιστεί υψηλ9τερα απ9 την
τρέC5υσα θερµ5κρασία Cώρ5υ (στην
ΨύGη µ9ν5 5 Ανεµιστήρας θα
λειτ5υργήσει).

Κατά τη διάρκεια τ�υ Ανεµιστήρα:
∆εν µπ5ρείτε να Cρησιµ5π5ιήσετε την
µ5νάδα για να θερµάνετε ή να ψύGετε
τ5ν Cώρ5 σας.
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ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ

Για να ακυρώσετε τ�ν �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ

�ρησιµ5π5ιήστε τ5 κ5υµπί ΤΡ�Π�Υ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (TIMER MODE)
για να επιλέGετε “CANCEL” (Ακύρωση).
Τ5 κλιµατιστικ9 θα Gαναγυρίσει στην
καν5νική λειτ5υργία.

Για να ακυρώσετε την ρύθµιση τ�υ
�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ

1. Ακ5λ5υθείστε τις 5δηγίες π5υ δίν5νται
στ5 τµήµα “�ρήση �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ
Εντ9ς η �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εκτ9ς”.

2. Πιέστε τ5 κ5υµπί �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (TIMER
MODE) για να επιλέGετε την επιθυµητή σειρά
(είτε Εκτ9ς → Εντ9ς ή Εντ9ς  → Εκτ9ς)
(OFF → ON, OFF ← ON).

Για να σταµατήσετε τ� κλιµατιστικ� �ταν �
�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ λειτ�υργεί.

Πιέστε τ5 κ5υµπί ΑΡ�ΗΣ / ΤΕΛ�ΥΣ
λειτ5υργίας (START / STOP).

Για να αλλά#ετε συνθήκες λειτ�υργίας.

Εάν επιθυµείτε να αλλάGετε συνθήκες
λειτ5υργίας (Πρ9γραµµα, ταCύτητα
Ανεµιστήρα, ρύθµιση Θερµ5στάτη), αI5ύ
κάνετε την ρύθµιση τ5υ Cρ9ν5υ
περιµένετε µέCρις 9τ5υ 9λη η 5θ9νη
GαναεµIανιστή και κατ9πιν πιέστε τα
κατάλληλα κ5υµπιά για να αλλάGετε τις
επιθυµητές συνθήκες λειτ5υργίας.

Για να ακυρώσετε τ�ν �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ

�ρησιµ5π5ιήστε τ5 κ5υµπί ΤΡ�Π�Υ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (TIMER MODE)
για να επιλέGετε “CANCEL” (Ακύρωση).
Τ5 κλιµατιστικ9 θα Gαναγυρίσει στην
καν5νική λειτ5υργία.

Για να ακυρώσετε την ρύθµιση τ�υ
�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ

Πραγµατ5π5ιήστε τις ενέργειες 2 και 3.

Για να σταµατήσετε τ� κλιµατιστικ�
�ταν � �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ λειτ�υργεί.

Πιέστε τ5 κ5υµπί ΑΡ�ΗΣ / ΤΕΛ�ΥΣ
λειτ5υργίας (START / STOP).

Για να αλλά#ετε συνθήκες λειτ�υργίας.

Εάν επιθυµείτε να αλλάGετε συνθήκες
λειτ5υργίας (Πρ9γραµµα, ταCύτητα
ανεµιστήρα, ρύθµιση Θερµ5στάτη), αI5ύ
κάνετε την ρύθµιση τ5υ Cρ9ν5υ
περιµένετε µέCρις 9τ5υ 9λη η 5θ9νη
GαναεµIανιστή και κατ9πιν πιέστε τα
κατάλληλα κ5υµπιά για να αλλάGετε τις
επιθυµητές συνθήκες λειτ5υργίας.

Πρίν να Cρησιµ5π5ιήσετε την λειτ5υργία �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ OεOαιωθήτε 9τι τ5 τηλεCειριστήρι5 έCει ρυθµιστεί σωστά στην τρέC5υσα ώρα (� Σελίδα 4).
Εάν η εσωτερική µ5νάδα είναι συνδεδεµένη σε ασύρµατ5 τηλεCειριστήρι5, τ5 ασύρµατ5 τηλεCειριστήρι5 δε µπ5ρεί να Cρησιµ5π5ιηθεί για τη ρύθµιση τ5υ Cρ5ν5διακ9πτη.

�ρήση �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εντ�ς (ON TIMER) ή
�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εκτ�ς (OFF TIMER)

1 Πιέστε τ� κ�υµπί ΑΡ�ΗΣ / ΤΕΛ�ΥΣ λειτ�υργίας START / STOP
(αν η µ�νάδα λειτ�υργεί ήδη πρ�"ωρήστε στην ενέργεια 2).
Η πράσινη ένδειGη Λειτ5υργίας (OPERATION) της εσωτερικής µ5νάδαν
θα ανάψει.

2 Πιέστε τ� κ�υµπί τ�υ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (TIMER MODE)
για να επιλέ#ετε την λειτ�υργία �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εντ�ς
(ON TIMER) ή �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εκτ�ς (OFF TIMER).
Κάθε I5ρά π5υ πατάτε αυτ9 τ5 κ5υµπί η λειτ5υργία Cρ5ν5διακ9πτη
αλλάPει σύµIωνα µε την ακ9λ5υθη σειρά:

CANCEL OFF ON
(Ακύρωση) (Εκτ9ς) (Εντ9ς)

PROGRAM (OFF → ON, OFF ← ON)
(Πρ9γραµµα �ρ5ν5διακ9πτη)

Η πoώτoGακΏ ενδεικτική λυCνία �ρ5ν5διακ9πτη (TIMER) της
εσωτερικής µ5νάδας θα ανάψει.

3 �ρησιµ�π�ιήστε τα κ�υµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ
(TIMER SET) για να ρυθµίσετε την επιθυµητή ώρα τερµατισµ�ύ
λειτ�υργίας ή ώρα έναρ#ης λειτ�υργίας.
Ρυθµίστε την ώρα ενώ τα ψηIία τ5υ Cρ9ν5υ τ5υ Cρ9ν5υ θα αναO5σOήν5υν στην
5θ9νη (τ5 αναO5σOήσιµ5 θα συνεCιστή για περίπ5υ πέντε δευτερ9λεπτα).

 κ�υµπί: Πιέστε για να πρ5Cωρήσετε την ώρα.
 κ�υµπί: Πιέστε για να Oάλετε πίσω την ώρα.

Υστερα απ9 πέντε δευτερ9λεπτα περίπ5υ 9λη η 5θ9νη θα GαναεµIανιστή.

�ρήση �ρ�ν�διακ�πτη

1 Πιέστε τ� κ�υµπί ΑΡ�ΗΣ / ΤΕΛ�ΥΣ Λειτ�υργίας START / STOP
(αν η µ�νάδα λειτ�υργεί ήδη πρ�"ωρήστε στην ενέργεια 2).
Η πράσινη ένδειGη Λειτ5υργίας (OPERATION) της εσωτερικής µ5νάδας
θα ανάψει.

2 Ρυθµίστε την ώρα για την λειτ�υργία �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ
Εκτ�ς και �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εντ�ς.
∆είτε τ5 τµήµα “�ρήση�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εντ9ς ή �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ
Εκτ9ς” για να ρυθµίσετε τ5ν επιθυµητ9 τρ9π5 και Cρ9ν5 λειτ5υργίας.
Υστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπ5υ 9λη η 5θ9νη θα GαναεµIανιστή.
Η πoώτoGακΏ ένδειGη �ρ5ν5διακ9πτη (TIMER) της εσωτερικής µ5νάδας θα ανάψει.

3 Πιέστε τ� κ�υµπί �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (TIMER MODE) για
να επιλέ#ετε την λειτ�υργία ΠΡ�ΓΡΑΜΜΑ
�ρ�ν�διακ�πτη (είτε Εκτ�ς → Εντ�ς ή Εκτ�ς ← Εντ�ς)
(OFF → ON, OFF ← ON θα εµ-ανιστεί στην �θ�νη).
Η 5θ9νη θα δείGει εναλλασ9µενα �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εκτ9ς και
�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εντ9ς (OFF TIMER και ON TIMER) κατ9πιν θα αλλάGει για να
δείGη την ρύθµιση τ5υ Cρ9ν5υ για την λειτ5υργία π5υ θα συµOή κατ’ αρCήν.
� Τ5 πρ9γραµµα �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ θα αρCίσει να λειτ5υργεί. (Εάν 5

�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εντ9ς έCει επιλεγεί για να λειτ5υργήσει κατ’ αρCήν
η µ5νάδα θα σOήσει σ’ αυτ9 τ5 σηµεί5).

Ύστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπ5υ 9λη η 5θ9νη θα GαναεµIανιστεί.

Σ"ετικά µε τ� πρ�γραµµα �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ

� Τ5 πρ9γραµµα �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ σας επιτρέπει να ενσωµατώσετε τις λειτ5υργίες
�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εκτ9ς και �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εντ9ς σε µία ακ5λ5υθία. Η
ακ5λ5υθία µπ5ρεί να περιλαµOάνει µια µετάOαση απ9 �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ Εκτ9ς σε
�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ Εντ9ς η απ9 �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εντ9ς και �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ
Εκτ9ς µέσα σε µία περί5δ5 εικ5σιτεσσάρων ωρών.

� Η πρώτη λειτ5υργία τ5υ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ π5υ θα λειτ5υργήσει θα είναι η
ρυθµισµένη πλησιέστερα στην τρέC5υσα ώρα. Η ακ5λ5υθία της λειτ5υργίας θα
Iανεί απ9 τ5 Oέλ5ς στην 5θ9νη τηλεCειριστηρί5υ (OFF → ON, OFF ← ON).

� Ενα παράδειγµα Cρησιµ5π5ιήσεως τ5υ πρ5γράµµατ5ς µπ5ρεί να είναι αυτ9µατ5
σταµάτηµα (�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εκτ9ς) αI5ύ πάτε για ύπν5, κατ9πιν αυτ9µατ5
Gεκίνηµα (�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ Εντ9ς) τ5 πρωί πρίν σηκωθείτε.

s s s

t
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ΕΠΑΝΑΦ�ΡΑ ΛΥ�ΝΙΑΣ ΦΙΛΤΡ�Υ
�ρισµένα µ5ντέλα εσωτερικών µ5νάδων διαθέτ5υν λυCνία Iίλτρ5υ στην 5θ9νη εσωτερικής µ5νάδας ώστε να
υπ5δεικνύεται η Cρ5νική στιγµή κατά την 5π5ία πρέπει να καθαρίσετε τα Iίλτρα.

Για επανα-�ρά της λυ"νίας -ίλτρ�υ

Πατήστε τ5 κ5υµπί ΕΠΑΝΑΦ�ΡΑ ΦΙΛΤΡ�Υ (FILTER RESET).
Η ΛΥ�ΝΙΑ ΦΙΛΤΡ�Υ (κ9κκινη) της εσωτερικής µ5νάδας θα σOήσει.

ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ

∆ιαI5ρετικά απ9 τις άλλες λειτ5υργίες τ5υ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ 5 �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΝΥΚΤ�Σ Cρησιµ5π5ιήται για να θέσει
την Cρ5νική διάρκεια πριν η λειτ5υργία τ5υ κλιµατιστικ5ύ σταµατήσει.
Εάν η εσωτερική µ5νάδα είναι συνδεδεµένη σε ασύρµατ5 τηλεCειριστήρι5, τ5 ασύρµατ5 τηλεCειριστήρι5 δε µπ5ρεί να
Cρησιµ5π5ιηθεί για τη ρύθµιση τ5υ Cρ5ν5διακ9πτη νυκτ9ς.

�ρησιµ�π�ιήστε τ� κ�υµπί �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ (SLEEP)

Ενώ τ� κλιµατιστικ� λειτ�υργεί ή έ"ει σταµατήσει, πιέστε τ�
κ�υµπί �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ (SLEEP).
Η πράσινη ενδεικτική λυCνία λειτ5υργίας (OPERATION) της εσωτερικής µ5νάδας
και η πoώτoGακΏ ενδεικτική λυCνία Cρ5ν5διακ9πτη (TIMER) ανάO5υν.

Για να αλλά#ετε τις ρυθµίσεις τ�υ "ρ�ν�υ

Πατήστε τ� κ�υµπί �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ (SLEEP) άλλη
µία -�ρά και ρυθµίστε την ώρα "ρησιµ�π�ιώντας τα κ�υµπιά
ΡΥΘΜΙΣΗΣ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (TIMER SET) (  /  ).

 κ�υµπί: Πιέστε για να πρ5Cωρήσετε την ώρα.
 κ�υµπί: Πιέστε για να Oάλετε πίσω την ώρα.

Υστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπ5υ 9λη η 5θ9νη θα GαναεµIανιστή.

Για να ακυρώσετε τ�ν �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ

�ρησιµ5π5ιήστε τ5 κ5υµπί ΤΡ�Π�Υ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (TIMER MODE)
για να επιλέGετε “CANCEL” (Ακύρωση).
Τ5 κλιµατιστικ9 θα Gαναγυρίσει στην
καν5νική λειτ5υργία.

Για να σταµατήσετε τ� κλιµατιστικ�
�ταν � �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ λειτ�υργεί.

Πιέστε τ5 κ5υµπί ΑΡ�ΗΣ / ΤΕΛ�ΥΣ
Λειτ5υργίας (START / STOP).

Κατά την διάρκεια της Ψύ#ης / Α-ύγρανσης:
�ταν Oάλετε τ5 πρ9γραµµα �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ η ρύθµιση
τ5υ θερµ5στάτη αυGάνει αυτ9µατα 1 °C κάθε εGήντα λεπτά. �ταν
5 θερµ5στάτης έCει αυGηθεί συν5λικά 2 °C η ρύθµιση τ5υ
θερµ5στάτη διατηρείται µέCρις 9τ5υ 5 ρυθµισµέν5ς Cρ9ν5ς έCει
περάσει 5π9τε τ5 κλιµατιστικ9 αυτ5µάτως σταµατά εντελώς.

ρύθµιση �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ

Σ"ετικά µε τ� πρ�γραµµα �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ

Για την πρ9ληψη υπερO5λικής θέρµανσης ή ψύGης κατά την διάρκεια τ5υ ύπν5υ, 5 �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΝΥΚΤ�Σ αυτ5µάτως τρ5π5π5ιή την
ρύθµιση τ5υ θερµ5στάτη σε σCέση µε την ρύθµιση τ5υ Cρ9ν5υ. �ταν 5 ρυθµισµέν5ς Cρ9ν5ς έCει περάσει τ5 κλιµατιστικ9 σταµατά εντελώς.

Μ�ΝΤΕΛ� ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥ;ΗΣ:
Lταν Oάλετε τ5 πρ9γραµµα �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ η ρύθµιση
τ5υ θερµ5στάτη Cαµηλώνει αυτ9µατα 1 °C κάθε τριάντα λεπτά.
Lταν 5 θερµ5στάτης έCει Cαµηλώσει συν5λικά 4 °C η ρύθµιση τ5υ
θερµ5στάτη διατηρείται µέCρις 9τ5υ 5 ρυθµισµέν5ς Cρ9ν5ς έCει
περάσει,5π9τε τ5 κλιµατιστικ9 αυτ5µάτως σταµατά εντελώς.

ρύθµιση �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΝΥΚΤ�Σ

�ΕΙΡ�ΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤ�ΜΑΤΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ
�ρησιµ5π5ιήστε την �ΕΙΡ�ΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤ�ΜΑΤΗ Λειτ5υργία στην περίπτωση π5υ
τ5 τηλεCειριστήρι5 Cαθεί ή για κάπ5ι5 λ9γ5 δεν είναι πρ9Cειρ5.

�ρήση τ�υ "ειριστηρί�υ ελέγ"ων της εσωτερικής µ�νάδας

Πιέστε τ� κ�υµπί �ΕΙΡ�ΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤ�ΜΑΤΗ λειτ�υργία τ�υ
πίνακα ελέγ"�υ στην εσωτερική µ�νάδα.
Για να σταµατήσετε την λειτ5υργία, πιέστε Gανά τ5 ΑΥΤ�ΜΑΤ� �ΕΙΡ�ΚΙΝΗΤ�
κ5υµπί.

� Lταν τ5 κλιµατιστικ9 τίθεται σε
λειτ5υργία µε τ5 Cειριστήρι5
ελέγCων της εσωτερικής µ5νάδας θα
λειτ5υργήσει µε τ5ν ίδι5 τρ9π5 9πως
η Αυτ9µατη λειτ5υργία π5υ
επιλέCτηκε στ5 τηλεCειριστήρι5.

Ωστ9σ5, 9ταν τ5 κλιµατιστικ9 είναι
π5λλαπλών τύπων, τ5 µ5ντέλ5 µε
άντληση θερµ9τητας θα
ακ5λ5υθήσει τ5ν τρ9π5 λειτ5υργίας
της άλλης εσωτερικής µ5νάδας.

� Η επιλεγµένη ταCύτητα τ5υ ανεµιστήρα
θα είναι αυτ9µατη “AUTO” και η ένδειGη
τ5υ θερµ5στάτη θα είναι 24° C.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛ�Φ�ΡΙΑΣ Τ�Υ ΑΕΡΑ

�δηγίες π�υ σ"ετί*�νται µε την θέρµανση (*) ισ"ύ�υν µ�ν� για τ� “Μ�ΝΤΕΛ� ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥ;ΗΣ” (Αντίστρ�-�ς Κύκλ�ς).
� Ρυθµίστε την κατεύθυνση τ5υ αέρα πρ5ς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεGιά µε τα κ5υµπιά AIR DIRECTION τ5υ

τηλεCειριστηρί5υ.
� �ρησιµ5π5ιήστε τα κ5υµπιά AIR DIRECTION αI9τ5υ ενεργ5π5ιηθεί η εσωτερική µ5νάδα και σταµατήσει η κίνηση των

περσίδων κατεύθυνσης ρ5ής τ5υ αέρα.

Κατακ�ρυ-η ρύθµιση της κατεύθυνσης

Πιέστε τ� κ�υµπί SET (Κάθετα).
Κάθε I5ρά π5υ τ5 κ5υµπί θα πατηθεί η ακτίνα της κατεύθυνσης τ5υ αέρα θα
αλλάGει ως ακ5λ5ύθως:

1  2  3  4  5  6  7

Τύπ�ι ρυθµίσεων της κατεύθυνσης τ�υ αέρα:
1, 2, 3, 4 : Κατά την διάρκεια των τρ9πων λειτ5υργίας ΨύGη και ΑIύγρανση
5, 6, 7 : * Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης

Η ένδειGη της 5θ9νης τ5υ
τηλεCειριστηρί5υ δεν αλλάPει.

� �ρησιµ5π5ιήστε τις ρυθµίσεις µεταGύ της κλίµακας π5υ Iαίνεται παραπάνω.

� Η κατακ9ρυIη ρύθµιση της κατεύθυνσης τ5υ αέρα ρυθµίPεται αυτ9µατα 9πως
Iαίνεται σε συνδιασµ9 µε τ5ν τύπ5 της λειτ5υργίας π5υ έCει επιλεγεί.

Κατά την διάρκεια των τρ9πων λειτ5υργίας : �ριP9ντια ρ5ή τ5υ αέρα 1
ΨύGη και ΑIύγρανση

* Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης : Πρ5ς τα κάτω ρ5ή τ5υ αέρα 7

� Κατά την διάρκεια τ5υ Αυτ9µατ5υ τρ9π5υ λειτ5υργίας, για ένα λεπτ9 ύστερα
απ9 την αρCή της λειτ5υργίας η ρ5ή τ5υ αέρα θα είναι 5ριP9ντια 1, η κατεύθυνση
της ρ5ής τ5υ αέρα δεν µπ5ρεί να ρυθµιστεί κατ’ αυτήν την περί5δ5.

�ρι*�ντια Ρύθµιση ∆ιεύθυνσης Αέρα

Πατήστε τ� κ�υµπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) (�ρι*�ντια).
Κάθε I5ρά π5υ τ5 κ5υµπί θα πατηθεί η ακτίνα της κατεύθυνσης τ5υ αέρα θα
αλλάGει ως ακ5λ5ύθως:

1  2  3  4  5

Η ένδειGη στ5 ΤηλεCειριστήρι5 δεν αλλάPει.

� �ρησιµ5π5ιήστε, τις ρυθµίσεις διεύθυνσης αέρα της κλίµακας π5υ Iαίνεται
παραπάνω.

 ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ!

Μην OάPετε π5τέ τα δάCτυλά σας ή Gένα
αντικείµενα µέσα στις θυρίδες εGαγωγής
καθώς 5 ανεµιστήρας περιστρέIεται µε
µεγάλη ταCύτητα και µπ5ρεί να πρ5Gενήσει
τραυµατισµ9.

� Αν επιCειρήσετε να µετακινήσετε τα
πτερύγια κατεύθυνσης αέρα ΕΠΑΝΩ/
ΚΑΤΩ ή τις περσίδες κατεύθυνσης
αέρα ∆Ε�ΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ µε τ5 Cέρι,
ενδεC5µένως η µ5νάδα να µη
λειτ5υργεί καν5νικά. Στην περίπτωση
αυτή επανεκκινήστε τ5 µηCάνηµα. �ι
περσίδες θα πρέπει να λειτ5υργήσ5υν
καν5νικά.

� Κατά τις λειτ5υργίες της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
και της ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ, µην ρυθµίPετε τις
περσίδες κατακ9ρυIης διεύθυνσης τ5υ
αέρα στην θέση της θέρµανσης (5-7)
για µεγάλες Cρ5νικές περι9δ5υς, δι9τι
ίσως ατµ5ί νερ5ύ συµπυκνωθ5ύν στις
περσίδες της θυρίδας εGαγωγήςκαι
σταγ9νες νερ5ύ ίσως τρέG5υν απ9 τ5
κλιµατιστικ9. Εάν, κατά τ5ν τρ9π5
λειτ5υργίας ΨύGης και ΑIύγρανσης, 5ι
περσίδες κατεύθυνσης αέρα
παραµείν5υν στη ρύθµιση θέρµανσης για
περισσ9τερ5 απ9 30 λεπτά, θα
επανέλθ5υν αυτ5µάτως στη θέση τ5υς
4.

� Lταν η συσκευή Cρησιµ5π5ιήται απ9
νήπια, παιδιά, ηλικιωµέν5υς ή
αρρώστ5υς η κατεύθυνση τ5υ αέρα
και η θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ πρέπει
να λαµOάν5νται σ5Oαρά υπ’ 9ψιν πριν
να γίν5υν 5ι ρυθµίσεις.

∆Ε�ΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ  Αεριστήρες ∆ιεύθυνσης Αέρα
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Παλινδρ9µηση κάτω/πάνω Παλινδρ9µηση αριστερά/δεGιά

Παλινδρ9µηση κάτω/πάνω/αριστερά/δεGιά∆ιακ5πή παλινδρ9µησης

Βάλετε µπρ5στά τ5 κλιµατιστικ9 πριν να πραγµατ5π5ιήσετε αυτή την διαδικασία.

Επιλ�γή παλινδρ�µικής λειτ�υργίας (SWING)

Πατήστε τ� κ�υµπί SWING.
Κάθε I5ρά π5υ πατάτε τ5 κ5υµπί SWING, η παλινδρ5µική λειτ5υργία αλλάPει ως εGής.

∆ιακ�πή παλινδρ�µικής λειτ�υργίας (SWING)

Πατήστε τ� κ�υµπί SWING και επιλέ#τε STOP.
Η κατεύθυνση της ρ5ής τ5υ αέρα επιστρέIει στη ρύθµιση π5υ ήταν επιλεγµένη
πριν απ9 την έναρGη της παλινδρ9µησης.

ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ)
Πριν να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θέστε σε λειτ5υργία τ5 κλιµατιστικ9.

Για να "ρησιµ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ)

Πατήστε τ� κ�υµπί ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ).
Στην 5θ9νη της µ5νάδας τηλεCειριστηρί5υ εµIανίPεται η ένδειGη “ECO”.
�εκινά η 5ικ5ν5µική λειτ5υργία.

Για να διακ�ψετε τη λειτ�υργία ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ)

Πατήστε #ανά τ� κ�υµπί ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ).
Η ένδειGη “ECO” σOήνει απ9 την 5θ9νη της µ5νάδας τηλεCειριστηρί5υ.
�εκινά η καν5νική λειτ5υργία.

Σ"ετικά µε τη λειτ�υργία ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ)

Κατά τη µέγιστη απ9δ5ση, η λειτ5υργία ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ) απ5τελεί περίπ5υ τ5 70% της καν5νικής λειτ5υργίας τ5υ
κλιµατιστικ5ύ για ψύGη και θέρµανση.
Lταν εκτελείται η λειτ5υργία ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ) κατά τη λειτ5υργία ψύGης, η αIύγρανση Oελτιώνεται. Η λειτ5υργία
αυτή είναι ιδιαίτερα O5λική 9ταν θέλετε να αIαιρέσετε την υγρασία απ9 τ5 Cώρ5 Cωρίς να µειώσετε σηµαντικά τη
θερµ5κρασία τ5υ.
Κατά τη λειτ5υργία ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ), η ρύθµιση θερµ5στάτη αλλάPει αυτ9µατα ανάλ5γα µε τη θερµ5κρασία ώστε
να απ5IευCθεί η περιττή ψύGη και θέρµανση µε σκ5π9 την 5ικ5ν5µικ9τερη λειτ5υργία.
� Εάν 5 Cώρ5ς δεν ψύCεται (ή θερµαίνεται) καλά κατά την 5ικ5ν5µική λειτ5υργία, επιλέGτε καν5νική λειτ5υργία.
� Μ9λις σταµατήσει η λειτ5υργία τ5υ κλιµατιστικ5ύ, η καν5νική λειτ5υργία Gεκινά 9ταν τεθεί Gανά σε λειτ5υργία η εσωτερική

µ5νάδα.
� Κατά την περί5δ5 ανίCνευσης στην ΑΥΤ�ΜΑΤΗ (AUTO) λειτ5υργία, η λειτ5υργία κλιµατιστικ5ύ δε θα αλλάGει σε ECONOMY

(�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ), ακ9µη και αν επιλεCτεί η λειτ5υργία ECONOMY (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ) µε πάτηµα τ5υ κ5υµπι5ύ ECONOMY
(�ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ).

ΠΑΛΙΝ∆Ρ�ΜΙΚΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ

Σ"ετικά µε την ΠΑΛΙΝ∆Ρ�ΜΙΚΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ

*1 Η θέση π5υ είCαν 5ι περσίδες πριν τη λειτ5υργία
ταλάντωσης δίνεται σε παρένθεση.

� Η παλινδρ5µική λειτ5υργία ενδέCεται να σταµατά
πρ5σωρινά 9ταν δεν λειτ5υργεί 5 ανεµιστήρας τ5υ
κλιµατιστικ5ύ ή 9ταν λειτ5υργεί σε π5λύ Cαµηλές
στρ5Iές.

� τύπ�ς λειτ�υργίας
ΨύGη/ΑIύγρανση

Θέρµανση
Ανεµιστήρας (1 ~ 4)*1

Ανεµιστήρας (5 ~ 7)*1

Ακτίνα Περιστρ�-ής
1 ως 4
3 ως 7
1 ως 4
3 ως 7

� Για να επιλέGετε παλινδρ5µική λειτ5υργία Up/Down

� τύπ�ς λειτ�υργίας
ΨύGη/ΑIύγρανση

Θέρµανση
Ανεµιστήρας

Ακτίνα Περιστρ�-ής
1 ως 5 (Τελική ακτίνα)
1 ως 5 (Τελική ακτίνα)
1 ως 5 (Τελική ακτίνα)

� Η ΠΕΡΙΣΤΡ�ΦΙΚΗ λειτ5υργία ενδέCεται να σταµατά
πρ5σωρινά, 9ταν 5 ανεµιστήρας τ5υ κλιµατιστικ5ύ δεν
λειτ5υργεί ή 9ταν λειτ5υργεί σε π5λύ Cαµηλές στρ5Iές.

� Για να επιλέGετε παλινδρ5µική λειτ5υργία Left/Right
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ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Σ ΚΑΙ ΦΡ�ΝΤΙ∆Α

� Πρ5τ5ύ τ5 καθάρισµα της µ5νάδας σιγ5υρευτείτε να σταµατήσετε την µ5νάδα και να Oγάλετε
τ5 ρεύµα.

� Σιγ5υρευτείτε 9τι τ5 πλέγµα εισ9δ5υ αέρ5ς είναι τ5π5θετηµέν5 ασIαλώς.

� Lταν ΑIαιρείτε και Gανατ5π5θετήτε τα Φίλτρα αέρ5ς OεOαιωθήτε 5τι δεν εγγίPετε τ5ν
εναλλάκτη θερµ9τητ5ς δι9τι µπ5ρεί να πρ5κύψει πρ5σωπικ9ς τραυµατισµ9ς.

ΠΡ�Σ��Η!

Καθαρισµ�ς τ�υ -ίλτρ�υ αέρα

)ταν η ενδεικτική λυ"νία τ�υ ΦΙΛΤΡ�Υ
ανα&�σ&ήνει, α-αιρέστε τ� -ίλτρ� και
καθαρίστε τ�.
1. Τρα&ή#τε πρ�ς τα έ#ω τις δύ� άκρες και

τ� κέντρ� στις Γρίλιες Αναρρ�-ησης για
να τις &γάλετε.

2. Τρα&ή#τε τα Φίλτρα Αέρα πρ�ς τα πάνω
για να τα &γάλετε.
ΣπρώGτε τα Cερ5ύλια των Iίλτρων ώστε
ν’απ5µακρυνθ5ύν απ9 τις Γρίλιες Αναρρ9Iησης στην
κατεύθυνση 1, µετά τραOήGτε τα Φίλτρα Αέρα για να
Oγ5υν.

3. Καθαρίστε τα Φίλτρα Αέρα.
ΑIαιρέστε τη σκ9νη απ9 τα Φίλτρα Αέρα
Cρησιµ5π5ιώντας την ηλεκτρική σκ5ύπα ή µε πλύσιµ5.
Μετά τ5 πλύσιµ5, αIήστε τα Iίλτρα να στεγνώσ5υν
καλά σε µέρ5ς π5υ δεν θα είναι εκτεθειµένα στ5 Iως
τ5υ ήλι5υ.

� Lταν Cρησιµ5π5ιήτε την µ5νάδα για εκτεταµένες περι9δ5υς, η µ5νάδα µπ5ρεί να µαPέψει Oρωµιά µέσα, ελαττών5ντας
την απ9δ5σή της. Συστήν5υµε να OάPετε να ελέγC5υν την µ5νάδα τακτικά, επιπρ5σθέτως στ5ν δικ9 σας καθαρισµ9 και
Iρ5ντίδα.

� Lταν καθαρίPετε τ5 σώµα µην Cρησιµ5π5ιήτε νερ9 θερµ9τερ5 απ9 40° C, σκληρά σI5υγγαράκια καθαρισµ5ύ η πτητικά
µέσα 9πως OενPίνη καθαρισµ5ύ ηδιαλυτικά.

� Μην εκθέτετε τ5 κλιµατιστικ9 σε υγρά εντ5µ5κτ9να η σπρέυ για τα µαλλιά.

� Lταν δεν Cρησιµ5π5ιήτε την µ5νάδα για ένα µήνα η περισσ9τερ5 πρώτα αIήστε τ5ν κινητήρα να λειτ5υργήση συνεCώς
για περίπ5υ µισή µέρα µια µέρα µε καλ9 καιρ9, για να εGασIαλίσετε 9τι τα εσωτερικά µέρη είναι στεγνά.

4. Βάλτε πάλι τα Φίλτρα Αέρα στις Γρίλιες
Αναρρ�-ησης.
1 Τα Φίλτρα Αέρα εIαρµ9P5υν στ5 εσωτερικ9 των

Γριλιών Αναρρ9Iησης. (ΣCήµα 1)
2 �ι κάτω άκρες των Iίλτρων αέρα πρέπει να

εIαρµ9P5υν µέσα στα στηρίγµατα των Iίλτρων.
(ΣCήµα 1)

3 �ι πάνω άκρες των Φίλτρων Αέρα πρέπει να
εIαρµ9P5υν κάτω απ9 τις πρ5εG5Cές π5υ υπάρC5υν
στ5 πάνω µέρ5ς στις Γρίλιες Αναρρ9Iησης. (ΣCήµα 2)

5. Σπρώ#τε στις δύ� άκρες και στ� κέντρ�
των Γριλιών Αναρρ�-ησης για να τις
&άλετε πάλι στη θέση τ�υς.

� Η Oρωµιά µπ5ρεί να καθαριστή είτε µε µια ηλεκτρική
σκ5ύπα ή πλύντε µε ένα διάλυµµα µαλακ5ύ
απ5ρρυπαντικ5ύ σε Cλιαρ9 νερ9. Αν τ5 πλύνετε
OεOαιωθήτε να τ5 στεγνώστε εντελώς σε ένα σκιερ9
µέρ5ς, πριν να τ5 Gανατ5π5θετήσετε.

� Εάν αIήσετε την Oρωµιά να µαPευτή στ5 Iίλτρ5 αέρα, η
ρ5ή τ5υ αέρα θα ελαττωθεί, Cαµηλών5ντας την απ9δ5ση,
και αυGάν5ντας τ5ν θ9ρυO5 λειτ5υργίας.

� ΑI5ύ η συσκευή τεθεί σε λειτ5υργία, πατήστε τ5 κ5υµπί
τ5υ Iίλτρ5υ στ5 τηλεCειριστήρι5 για να σOήσει η
ενδεικτική λυCνία τ5υ Iίλτρ5υ.

Περίπ5υ 30 mm

Γρίλιες Αναρρ9Iησης

ΒραCί5νας

�ερ5ύλι

Γρίλιες Αναρρ9Iησης

1

(ΣCήµα 1)

Στήριγµα Iίλτρ5υ

Φίλτρ5 Αέρα

(ΣCήµα 2)

Φίλτρ5 Αέρα

Στήριγµα

Βάση

Πλευρικ9
Πλαίσι5

Εγκ5πή

Άγκιστρ5

ΒραCί5νας
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Lταν στ5ν ίδι5 Cώρ5 είναι εγκατεστηµένα δύ5 ή περισσ9τερα κλιµατιστικά και µε τ5 τηλεCειριστήρι5 δεν αλλάP5υν 5ι
ρυθµίσεις τ5υ κλιµατιστικ5ύ π5υ θέλετε, αλλάGτε την κωδικ5π5ίηση σήµατ5ς τ5υ τηλεCειριστηρί5υ ώστε να ελέγCει τη
λειτ5υργία µ9ν5 τ5υ συγκεκριµέν5υ κλιµατιστικ5ύ (τέσσερις διαθέσιµες επιλ5γές).
Lταν στ5ν ίδι5 Cώρ5 είναι εγκατεστηµένα δύ5 ή περισσ9τερα κλιµατιστικά, απευθυνθείτε στ5 κατάστηµα πώλησης για τη
ρύθµιση της κωδικ5π5ίησης σήµατ5ς σε κάθε κλιµατιστικ9 GεCωριστά.

ΕΠΙΛ�ΓΗ ΚΩ∆ΙΚ�Π�ΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤ�Σ Τ�Υ ΤΗΛΕ�ΕΙΡΙΣΤΗΡΙ�Υ

Επιλ�γή κωδικ�π�ίησης σήµατ�ς τ�υ τηλε"ειριστηρί�υ

Ακ5λ5υθήστε τα παρακάτω Oήµατα για την επιλ5γή της κωδικ5π5ίησης σήµατ5ς
τ5υ τηλεCειριστηρί5υ. (ΈCετε υπ9ψη σας 9τι δεν είναι δυνατή η λήψη τ5υ
σήµατ5ς απ9 τ5 κλιµατιστικ9 εάν δεν έCει πρ5ηγ5υµένως ρυθµιστεί κατάλληλα
για τη συγκεκριµένη κωδικ5π5ίηση σήµατ5ς.)

1 Πιέστε τ� κ�υµπί START/STOP (ΑΡ�Η/ΤΕΛ�Σ λειτ�υργίας) µέ"ρι
στην �θ�νη τ�υ τηλε"ειριστηρί�υ να εµ-ανιστεί µ�ν� τ� ρ�λ�ι.

2 Πιέστε τ� κ�υµπί ΤΡ�Π�Σ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ και κρατήστε τ�
πατηµέν� τ�υλά"ιστ�ν πέντε δευτερ�λεπτα για να εµ-ανιστεί
η τρέ"�υσα κωδικ�π�ίηση σήµατ�ς (αρ"ικά �ρισµένη σε ).

3 Πιέστε τα κ�υµπιά  /  για να αλλά#ετε την
κωδικ�π�ίηση τ�υ σήµατ�ς µε τη σειρά .
� κωδικ�ς π�υ εµ-ανί*εται στην �θ�νη πρέπει να είναι
ίδι�ς µε τ�ν κωδικ� τ�υ σήµατ�ς τ�υ κλιµατιστικ�ύ.

4 Πιέστε #ανά τ� κ�υµπί ΤΡ�Π�Σ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ για να
εµ-ανιστεί πάλι στην �θ�νη τ� ρ�λ�ι. Τώρα µπ�ρείτε
να αλλά#ετε την κωδικ�π�ίηση σήµατ�ς.

Αν εντ9ς 30 δευτερ5λέπτων απ9 την εµIάνιση της κωδικ5π5ίησης τ5υ σήµατ5ς στην 5θ9νη δεν πιέσετε κανένα
κ5υµπί, τ5 σύστηµα επιστρέIει στην αρCική ένδειGη ρ5λ5γι5ύ. Στην περίπτωση αυτή, αρCίστε Gανά απ9 τ5 Oήµα 1.

Η κωδικ5π5ίηση σήµατ5ς τ5υ κλιµατιστικ5ύ είναι ρυθµισµένη σε Α απ9 τ5 εργ5στάσι5. Απευθυνθείτε στ5 κατάστηµα
πώλησης για να αλλάGετε την κωδικ5π5ίηση τ5υ σήµατ5ς.

Τ5 τηλεCειριστήρι5 επιστρέIει στην αρCική ρύθµιση Α για την κωδικ5π5ίηση σήµατ5ς 9ταν αλλάGετε µπαταρίες. Αν
είCατε πρ5ηγ5υµένως αλλάGει την πρ5επιλεγµένη κωδικ5π5ίηση σήµατ5ς, πρέπει να επαναλάOετε τη ρύθµιση αI5ύ
αλλάGετε µπαταρίες.
Αν δεν γνωρίPετε τη ρύθµιση για την κωδικ5π5ίηση σήµατ5ς τ5υ κλιµατιστικ5ύ, δ5κιµάστε µε τη σειρά 9λες τις
διαθέσιµες επιλ5γές ( ) για να Oρείτε µε π5ια κωδικ5π5ίηση λειτ5υργεί τ5 κλιµατιστικ9.

Σύµπτωµα

∆εν λειτ5υργεί αµέσως:

Ακ5ύγεται θ9ρυO5ς:

Πρ�&ληµα

� Εάν η µ5νάδα είναι σταµατηµένη και GαIνικά GαναGεκινήση 5
συµπιεστής δεν θα λειτ5υργήσει για 3 λεπτά περίπ5υ για να
απ5IευCθή κάψιµ5 της ασIάλειας.

� �π5τεδήπ5τε η πρίPα απ5συνδεθεί και µετά Gανασυνδεθεί, τ5
κύκλωµα πρ5στασίας θα λειτ5υργήσει για 3 λεπτά, απ5τρέπ5ντας
την λειτ5υργία της µ5νάδας κατ’ αυτήν την περί5δ5.

� Κατά την λειτ5υργία και αµέσως µετά τ5 σταµάτηµα της µ5νάδας 5 ήC5ς
τ5υ νερ5ύ π5υ κυλά στις σωληνώσεις τ5υ κλιµατιστικ5ύ µπ5ρεί να ακ5υστεί.
Επίσης θ9ρυO5ς µπ5ρεί να είναι ιδιαίτερα αντιληπτ9ς για περίπ5υ δυ5 η
τρία λεπτά µετά την αρCή της λειτ5υργίας (ήC5ς ψυκτικ5ύ π5υ κυλά).

� Κατά την λειτ5υργία, ενας ελαIρά τσιριCτ9ς θ9ρυO5ς µπ5ρεί να
ακ5υστεί. Αυτ9 είναι τ5 απ5τέλεσµα µικρών διαστ5λών και συστ5λώντ5υ
µπρ5στιν5ύ καλύµατ5ς 5Iειλ9µενες στις αλλαγές θερµ5κρασίας.

*� Κατά τη διάρκεια τ5υ τρ9π5υ λειτ5υργίας θέρµανσης, ενδέCεται
να ακ5ύγεται περι5δικά κάπ5ι5ς συριγµ9ς. � ήC5ς αυτ9ς
πρ5έρCεται απ9 τη λειτ5υργία αυτ9µατης απ9ψυGης.

∆ές
Σελίδα

—

—

14

ΚΑΝ�ΝΙΚΕΣ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
�δηγίες π�υ σ"ετί*�νται µε την θέρµανση (*) ισ"ύ�υν µ�ν� για τ� “Μ�ΝΤΕΛ� ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥ;ΗΣ” (Αντίστρ�-�ς Κύκλ�ς).

Στην περίπτωση π5υ θα παρ5υσιαστεί OλάOη (µυρωδιά καµµέν5υ κ. λ. π.) σταµατήστε αµέσως τη λειτ5υργία,
Oγάλτε τ5 καλώδι5 τρ5I5δ5σίας απ9 την πρίPα ή κλείστε τ5 διακ9πτη τ5υ κυκλώµατ5ς και απευθυνθείτε στ5
εG5υσι5δ5τηµέν5 πρ5σωπικ9 τεCνικής υπ5στήριGης. Απλά κλείν5ντας τ5ν διακ9πτη δεν θα απ5συνδέσει
τελείως την µ5νάδα απ5 την ηλεκτρική πηγή. Πάντ5τε OεOαιωθείτε να OγάPετε την πρίPα απ5 τ5 ρεύµα η να
κλείνετε τ5ν διακ9πτη κυκλώµατ5ς ώστε να εGασIαλίσετε 9τι τ5 ρεύµα είναι τελείως κ5µµέν5.

Πρ5τ5ύ να Pητήσετε επισκευή, πραγµατ5π5ιήστε τ5υς παρακάτω ελέγC5υς:

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ!
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Σύµπτωµα

Μυρί
ει:

Πά�νη η Ατµ�ς �γαίνει:

Η ρ�ή τ�υ αέρα είναι
αδύνατη η σταµατά:

Νερ� παράγεται απ� την
ε%ωτερική µ�νάδα:

Η ενδεικτική λυ�νία τ�υ
ΦΙΛΤΡ.Υ ανα��σ�ήνει:

∆εν λειτ�υργεί καθ�λ�υ:

2αµηλή Ψυκτική
(ή *Θερµαντική)
απ�δ�ση:

Η µ�νάδα λειτ�υργεί
δια7�ρετικά απ� τις ρυθµίσεις
τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ:

∆ε λαµ�άνεται σήµα µετά την
αντικατάσταση των µπαταριών
της µ�νάδας τηλε�ειριστηρί�υ:

Πρ��ληµα

� Κάπ�ια µυρωδιά µπ�ρεί να παραγεί απ� την εσωτερική µ�νάδα. Αυτή
η µυρωδιά είναι τ� απ�τέλεσµα των �σµών τ�υ �ώρ�υ (επίπλωση,
καπν�ς, κλπ.) π�υ έ��υν απ�ρρ�7ηθεί µέσα στ� κλιµατιστικ�.

� Κατά την Ψύ%η ή την Α7ύγρανση, µια λεπτή πά�νη µπ�ρεί να ειδωθεί
να �γαίνει απ� την εσωτερική µ�νάδα. Αυτ� �7είλεται στην απ�τ�µη
ψύ%η τ�υ αέρα τ�υ �ώρ�υ απ� τ�ν αέρα π�υ εκπέµπεται απ� τ�
κλιµατιστικ�, µε απ�τέλεσµα την συµπύκνωση και την �µί�λη.

*� Κατά τη διάρκεια τ�υ τρ�π�υ λειτ�υργίας θέρµανσης, � ανεµιστήρας της ε%ωτερικής
µ�νάδας ενδέ�εται να σταµατήσει και απ� τη µ�νάδα µπ�ρεί να εµ7ανιστεί ατµ�ς.
Τ� 7αιν�µεν� αυτ� �7είλεται στη λειτ�υργία αυτ�µατης απ�ψυ%ης.

*� Κατά την Θέρµανση στην αρ�ή � εσωτερικ�ς ανεµιστήρας εργά
εται
σε π�λύ �αµηλές στρ�7ές, µέ�ρι να 
εσταθεί η εσωτερική µ�νάδα.

*� =ταν αρ�ί
ει η Θέρµανση εάν η θερµ�κρασία τ�υ �ώρ�υ υψώνεται
πάνω απ� την θερµ�κρασία τ�υ θερµ�στάτη η ε%ωτερική µ�νάδα θα
σταµατήση και η εσωτερική µ�νάδα θα λειτ�υργήση σε �αµηλή
τα�ύτητα ανεµιστήρ�ς. Εάν επιθυµείτε να θερµάνετε περισσ�τερ�
τ� �ώρ�, ρυθµίστε τ� θερµ�στάτη σε υψηλ�τερη τιµή θερµ�κρασίας.

*� Κατά την λειτ�υργία της Θέρµανσης, η µ�νάδα θα σταµατήσει πρ�σωρινά
την λειτ�υργία (µετα%ύ 7 και 15 λεπτών) καθώς η διαδικασία Αυτ�µατης
Λειτ�υργίας λειτ�υργεί. Κατά την διάρκεια της Αυτ�µατης Λειτ�υργίας
Απ�ψυ%ης, η ενδεικτική λυ�νία Λειτ�υργίας θα ανα��σ�ήνει.

� . ανεµιστήρας µπ�ρεί να δ�υλεύει σε π�λύ �αµηλή τα�ύτητα κατά την
Α7ύγρανση η �ταν η µ�νάδα ανι�νεύει την θερµ�κρασία τ�υ �ώρ�υ.

� Στην περίπτωση της µ�νάδας Π�λλαπλ�ύ  Τύπ�υ, εάν �ι π�λλαπλές
µ�νάδες λειτ�υργ�ύνται σε δια7�ρετικές καταστάσεις λειτ�υργίας
�πως 7αίνεται παρακάτω, �ι  µ�νάδες π�υ λειτ�υργ�ύν έπειτα θα
σταµατήσ�υν και  θα εµ7ανιστεί στην �θ�νη τ�υ
τηλε�ειριστηρί�υ των σταµατηµένων εσωτερικών µ�νάδων.
Λειτ�υργία θέρµανσης και λειτ�υργία ψύ%ης (ή στεγνή λειτ�υργία)
Λειτ�υργία θέρµανσης και λειτ�υργία ανεµιστήρα

� Κατά τη λειτ�υργία QUIET (ΑΘ.ΡΥΒΗ), � ανεµιστήρας λειτ�υργεί
µε π�λύ �αµηλή τα�ύτητα.

� Στην λειτ�υργία Αυτ�µατ�υ ανι�νεύσεως, � ανεµιστήρας θα
δ�υλεύει σε π�λύ �αµηλή τα�ύτητα.

*� Κατά τη διάρκεια τ�υ τρ�π�υ λειτ�υργίας θέρµανσης, ενδέ�εται
να εκρέει νερ� λ�γω της λειτ�υργίας αυτ�µατης απ�ψυ%ης.

� Καθαρίστε τ� 7ίλτρ�. Στη συνέ�εια, σ�ήστε την ενδεικτική λυ�νία
τ�υ ΦΙΛΤΡ.Υ.

� Μήπως � κεντρικ�ς διακ�πτης είναι κλειστ�ς;
� Μήπως έγινε διακ�πή ρεύµατ�ς;
� Μήπως κάηκε η ασ7άλεια ή µήπως έπεσε � αυτ�µατ�ς;

� Μήπως λειτ�υργεί � 2ρ�ν�διακ�πτης;

� Μήπως τ� 7ίλτρ� αέρ�ς είναι λερωµέν�;
� Μήπως η είσ�δ�ς η έ%�δ�ς τ�υ αέρ�ς στ� κλιµατιστικ� είναι

��υλωµένη;
� Ρυθµίσατε σωστά την θερµ�κρασία �ώρ�υ (Θερµ�στάτης);
� Μήπως υπάρ�ει παράθυρ� η π�ρτα αν�ικτ�;
� Στην περίπτωση Ψύ%ης µήπως κάπ�ι� παράθυρ� επιτρέπει την είσ�δ�

λαµπρ�ύ ηλιακ�ύ 7ωτ�ς να εισέλθει; (Κλείστε τις κ�υρτίνες.)
� Στην περίπτωση Ψύ%ης, µήπως υπάρ��υν θερµαντικά σώµατα και

υπ�λ�γιστές µέσα στ�ν �ώρ�, η µήπως υπάρ��υν υπερ��λικά άτ�µα;

� Έ�ει ρυθµιστεί η µ�νάδα στη λειτ�υργία QUIET (ΑΘ.ΡΥΒΗ);

� Μήπως �ι µπαταρίες τηλε�ειριστηρί�υ είναι άδειες;
� .ι µπαταρίες τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ έ��υν µπεί σωστά;

� 2ρησιµ�π�ιείτε κωδικ� σήµατ�ς κλιµατιστικ�ύ δια7�ρετικ� απ�
τ�ν κωδικ� σήµατ�ς A;

∆ές
Σελίδα

—

—

14

—

14

—

16

—

—

14

8

—

7 ως 8

—

—

4

12

ΚΑΝ.ΝΙΚΕΣ
ΛΕΙΤ.ΥΡΓΙΕΣ

QΑΝΑΕΛΕΓQΤΕ

�δηγίες π υ σ#ετί$ νται µε την θέρµανση (*) ισ#ύ υν µ�ν  για τ  “Μ�ΝΤΕΛ� ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥ1ΗΣ” (Αντίστρ 3 ς Κύκλ ς).

Αν τ� πρ��ληµα επιµείνει µετά τη διενέργεια αυτών των ελέγ�ων, εάν παρατηρήσετε �σµή καµέν�υ ή εάν η ενδεικτική
λυ�νία TIMER (2Ρ.Ν.∆ΙΑΚ.ΠΤΗ) και η ενδεικτική λυ�νία λειτ�υργίας ανα��σ�ήν�υν, σταµατήστε αµέσως τη λειτ�υργία,
απ�συνδέστε τ� 7ις απ� την πρί
α και συµ��υλευτείτε ειδικευµέν� πρ�σωπικ� σέρ�ις.
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ΛΕΠΤ�ΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ
�δηγίες π�υ σ"ετί*�νται µε την θέρµανση (*) ισ"ύ�υν µ�ν� για τ� “Μ�ΝΤΕΛ� ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥ;ΗΣ” (Αντίστρ�-�ς Κύκλ�ς).

*Αυτ�µατη απ�ψυ#η ελεγ"�µενη απ� µικρ�υπ�λ�γιστή

� �ταν Cρησιµ5π5ιήται η Θέρµανση κάτω απ5 συνθήκες
Cαµηλής εGωτερικής θερµ5κρασίας και υψηλής
υγρασίας, µπ5ρεί να έCει σαν απ5τέλεσµα τ5ν
σCηµατισµ9 πάγ5υ µέσα στην εGωτερική µ5νάδα,
ελαττών5ντας την θερµαντική της απ9δ5ση.
Για να απ5IευCθεί αυτ9 τ5 είδ5ς µειωµένης απ9δ5σης
αυτή η µ5νάδα είναι εI5διασµένη µε ένα πρ9γραµµα
αυτ9µατη απ9ψυGη ελεγC9µενη απ9 µικρ5υπ5λ5γιστή.
Εάν 5 πάγ5ς σCηµατιστεί, τ5 κλιµατιστικ9 θα κάνει µια
παρ5δική διακ5πή και τ5 κύκλωµα απ5ψύGεως θα
λειτ5υργήσει σύντ5µα (για περίπ5υ 4 ως 15 λεπτά).
Κατά την διάρκεια της Αυτ9µατης Λειτ5υργίας Απ9ψυGης,
η ενδεικτική λυCνία λειτ5υργίας (πράσινη) θα αναO5σOήνει.

*�αµηλή Ψύ#η Περι&άλλ�ντ�ς

� Lταν η εGωτερική θερµ5κρασία πέIτει, 5ι ανεµιστήρες
της εGωτερικής µ5νάδας µπ5ρεί να αλλάG5υν στη
�αµηλή ΤαCύτητα.

*Hot start (Θερµή εκκίνηση, στη λειτ�υργία θέρµανσης)

Η εσωτερική µ5νάδα απ5τρέπει τα ψυCρά ρεύµατα 9ταν
αρCίPει η λειτ5υργία θέρµανσης.
� ανεµιστήρας της εσωτερικής µ5νάδας σταµατήσει να
λειτ5υργεί ή θα λειτ5υργεί σε π5λύ Cαµηλή ταCύτητα έως
9τ5υ 5 εναλλάκτης θερµ9τητας Iθάσει στην καθ5ρισµένη
θερµ5κρασία.

*Θερµαντική Απ�δ�ση

� Αυτ9 τ5 κλιµατιστικ9 Cρησιµ5π5ιή µια αντλία Pέστης π5υ
απ5ρρ5Iά την Pέστη απ’ έGω και την Iέρνει µέσα. Κατά
συνέπεια, η Θερµαντική Απ9δ5ση ελαττώνεται καθώς η
θερµ5κρασία έGω πέIτει. Εάν διαπιστώσετε 9τι η
θέρµανση τ5υ Cώρ5υ είναι ανεπαρκής, συνιστ5ύµε την
Cρήση αυτ5ύ τ5υ κλιµατιστικ5ύ σε συνδυασµ9 µαPί µε
άλλ5υς τύπ5υς θερµαντικών συσκευών.

� Τα κλιµατιστικά τύπ5υ αντλίας Cρησιµ5π5ι5ύν
επανακυκλ5I9ρηση θερµ5ύ αέρα για να θερµάν5υν 9λ5ν τ5ν
Cώρ5 µε απ5τέλεσµα θα Cρειαστεί κάπ5ι5ς Cρ9ν5ς µετά την
αρCή της λειτ5υργίας µέCρις 9τ5υ θερµανθεί 9λ5ς 5 Cώρ5ς.

*)ταν η Εσωτερική και Ε#ωτερική Θερµ�κρασία είναι Υψηλές

� Lταν και 5ι δύ5 εσωτερική και εGωτερική θερµ5κρασία
είναι υψηλές κατά την διάρκεια της Cρήσης τ5υ τρ9π5υ
λειτ5υργίας θέρµανσης, 5 ανεµιστήρας της εGωτερικής
µ5νάδας µπ5ρεί να κάνει διακ5πές κατά καιρ5ύς.

*Τα"ύτητα ανεµιστήρα: AUTO (ΑΥΤ�ΜΑΤ�)

Θέρµανση:
� Ανεµιστήρας θα λειτ5υργήσει σε π5λύ Cαµηλή ταCύτητα 9ταν
5 αέρας π5υ Oγαίνει απ9την εσωτερική µ5νάδα είναι Cαµηλ9ς.

ΨύGη:
Καθώς η θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ πλησιάPει αυτήν για
την 5π5ία έCει ρυθµιστεί 5 θερµ5στάτης, η ταCύτητα τ5υ
Ανεµιστήρα ελλατώνεται.

Ανεµιστήρας:
� ανεµιστήρας λειτ5υργεί µε Cαµηλή ταCύτητα.

Μ�ΝΤΕΛ� ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥ;ΗΣ (Αντίστρ�-�ς Κύκλ�ς)

Λειτ�υργίες: Αυτ�µατ� (AUTO)

Μ�ΝΤΕΛ� ΨΥ;ΗΣ
� Lταν η θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ είναι 2° C. υψηλ9τερη απ9

την ρυθµισµένη θερµ5κρασία 5 διακ9πτης τρ9π5υ
λειτ5υργίας θα γυρίσει ανάµεσα στην ΨύGη και ΑIύγρανση.

� Lταν η θερµ5κρασία τ5υ δωµατί5υ σας είναι κ5ντά στην
τιµή τ5υ θερµ5στάτη, τ5 κλιµατιστικ9 θα αρCίσει τη
λειτ5υργία ελέγC5υ θερµ5κρασίας. Στ5ν τρ9π5
λειτ5υργίας συστήµατ5ς ελέγC5υ, 5 ανεµιστήρας θα
λειτ5υργεί στη Cαµηλή ταCύτητα. Εάν, επ5µένως, η
θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ αλλάPει, τ5 κλιµατιστικ9 για
άλλη µια I5ρά θα επιλέGει την αντίστ5ιCη λειτ5υργία
(Θέρµανση, ΨύGη) πρ5κειµέν5υ να ρυθµίσει την
θερµ5κρασία ανάλ5γα µε την δεδ5µένη ένδειGη τ5υ
θερµ5στάτη. (Η διακύµανση της λειτ5υργίας συστήµατ5ς
ελέγC5υ είναι ±2 °C σCετική µε την ένδειGη τ5υ
θερµ5στάτη.)

� Κατά την διάρκεια τ5υ τρ9π5υ λειτ5υργίας ΑIύγρανση,
η λειτ5υργία τ5υ Ανεµιστήρα είναι ρυθµισµένη στ5
�ΑΜΗΛ� ελάCιστ5 9ρι5 ψύGης και 5 Ανεµιστήρας Cώρ5υ,
πιθαν9ν είναι να σταµατήσει στιγµιαία να ρ5λάρει.

Λειτ�υργία αυτ�µατης αλλαγής
� Lταν έCει επιλεCθεί η ΑΥΤ�ΜΑΤΗ ΜΕΤΑΒ�ΛΗ

ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ τ5 κλιµατιστικ9 επιλέγει τ5ν κατάλληλ5 τρ9π5
λειτ5υργίας ανάλ5γα µε την θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ σας.

� Lταν πρ5ηγ5υµένως έCει επιλεCθεί η ΑΥΤ�ΜΑΤΗ
ΜΕΤΑΒ�ΛΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ 5 ανεµιστήρας θα λειτ5υργήσει
σε π5λύ Cαµηλή ταCύτητα για ένα περίπ5υ λεπτ9, στην
διάρκεια τ5υ 5π5ί5υ η µ5νάδα ανιCνεύει τις συνθήκες τ5υ
Cώρ5υ και επιλέγει τ5ν κατάλληλ5 τρ9π5 λειτ5υργίας.
Εάν η διαI5ρά µεταGύ της ρύθµισης τ5υ θερµ5στάτη
και της πραγµατικής θερµ5κρασίας τ5υ δωµατί5υ είναι
µεγαλύτερη απ9 +2 °C
→ Στ5ν τρ9π5 λειτ5υργίας ΨύGης ή ΑIύγρανσης

(Εάν η εGωτερική θερµ5κρασία είναι Cαµηλή, µπ5ρεί
να επιλεCτεί η ανιCνευτική λειτ5υργία.)

Εάν η διαI5ρά µεταGύ της ρύθµισης τ5υ θερµ5στάτη
και της πραγµατικής θερµ5κρασίας τ5υ δωµατί5υ είναι
µεγαλύτερη απ9 ±2 °C
→ Στ5ν τρ9π5 λειτ5υργίας Παρακ5λ5ύθησης
Εάν η διαI5ρά µεταGύ της ρύθµισης τ5υ θερµ5στάτη
και της πραγµατικής θερµ5κρασίας τ5υ δωµατί5υ είναι
µεγαλύτερη απ9 –2 °C
→ Στ5ν τρ9π5 λειτ5υργίας Θέρµανσης

(Εάν η εGωτερική θερµ5κρασία είναι υψηλή, µπ5ρεί
να επιλεCτεί η ανιCνευτική λειτ5υργία.)
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Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης:
Ρυθµίσετε τ5ν θερµ5στάτη σε µιά
θερµ5κρασία π5υ είναι υψηλ9τερη απ9
την τρέC5υσα θερµ5κρασία Cώρ5υ. Η
Θέρµανση δεν θα λειτ5υργήσει εάν 5
θερµ5στάτης έCει ρυθµιστεί Cαµηλ9τερα
απ9 την τρέC5υσα θερµ5κρασία Cώρ5υ.

Κατά την διάρκεια της Ψύ#ης /
Α-ύγρανσης:
Ρυθµίσετε τ5ν θερµ5στάτη σε µιά
θερµ5κρασία π5υ είναι Cαµηλ9τερη απ9
την τρέC5υσα θερµ5κρασία Cώρ5υ. Η
ΨύGη και η ΑIύγρανση δεν θα
λειτ5υργήσ5υν εάν 5 θερµ5στάτης έCει
ρυθµιστεί υψηλ9τερα απ9 την τρέC5υσα
θερµ5κρασία Cώρ5υ (στην ΨύGη µ9ν5 5
Ανεµιστήρας θα λειτ5υργήσει).

Κατά την διάρκεια τ�υ Ανεµιστήρα:
∆εν µπ5ρείτε να Cρησιµ5π5ιήσετε την
µ5νάδα για να θερµάνετε ή να ψύGετε τ5
Cώρ5 σας.

Σ"ετικά µε τ�ν Τρ�π� Λειτ�υργίας

Θέρµανση:

� �ρησιµ5π5ιήστε για να θερµάνετε τ5ν Cώρ5 σας.

� Lταν η θέρµανση επιλέγεται, τ5 κλιµατιστικ9 θα λειτ5υργήσει σε π5λύ Cαµηλή
ταCύτητα για περίπ5υ 3 ως 5 λεπτά, µετά τα 5π5ία θα αλλάGει στην επιλεγµένη
ρύθµιση ανεµιστήρα. Αυτή η Cρ5νική περί5δ5ς C5ρηγείται για να επιτρέψει στην
εσωτερική µ5νάδα να πρ5θερµανθεί πριν απ9 την καν5νική λειτ5υργία.

� Lταν η θερµ5κρασία τ5υ Cώρ5υ είναι π5λύ Cαµηλή µπ5ρεί να σCηµατιστεί πάγ5ς στην
εGωτερική µ5νάδα και ίσως να πρ5καλέσει πτώση της απ9δ5σής της. Για να µπ5ρέσει
να απ5Oάλει αυτ9 τ5ν πάγ5, η µ5νάδα, αυτ9µατα µπαίνει σε κύκλ5 απ9ψυGης απ9
καιρ5ύ σε καιρ9. Κατά την διάρκεια της Αυτ9µατης Λειτ5υργίας Απ9ψυGης, η ενδεικτική
λυCνία Λειτ5υργίας θα αναO5σOήνει και η θέρµανση θα διακ5πεί.

� Μετά την έναρGη λειτ5υργίας της θέρµανσης, CρειάPεται κάπ5ι5 Cρ5νικ9
διάστηµα για να Pεσταθεί τ5 δωµάτι5.

Ψύ#η:

� �ρησιµ5π5ιήστε για να ψύGετε τ5ν Cώρ5 σας.

Α-ύγρανση:

� �ρησιµ5π5ιήστε για να δρ5σίσετε τ5ν Cώρ5 σας ελαIρά ενώ αIαιρείτε την υγρασία.

� ∆εν µπ5ρείτε να θερµάνετε τ5ν Cώρ5 κατά την ΑIύγρανση.
� Η συσκευή θα λειτ5υργήσει σε Cαµηλή ταCύτητα για να τρ5π5π5ιήση την υγρασία

τ5υ δα Cώρ5υ 5 Ανεµιστήρας της εσωτερικής µ5νάδας µπ5ρεί να σταµατά π9τε
- π9τε. Επίσης, 5 Ανεµιστήρας µπ5ρεί να λειτ5υργήσει σε π5λύ Cαµηλή ταCύτητα
9ταν ανιCνεύει την υγρασία τ5υ Cώρ5υ.

� Η ταCύτητα τ5υ Ανεµιστήρα δεν µπ5ρεί να αλλάGει Cειιρ5κίνητα αν έCει επιλεγεί
η ΑIύγρανση.

Ανεµιστήρας:
� �ρησιµ5π5ιείστε, για να ανανεώσετε απ’ άκρη σ’ άκρη, τ5ν αέρα στ5 Cώρ5 σας.

� Η τρ5I5δ5σία τ5υ κλιµατιστικ5ύ έCει σταµατήσει απ9
µια διακ5πή ρεύµατ5ς. Τ5 κλιµατιστικ9 θ’ αρCίσει
αυτ5µάτως την λειτ5υργία τ5υ 9ταν απ5κατασταθεί τ5
ρεύµα στ5ν πρ5ηγ5ύµεν5 τρ9π5 λειτ5υργίας τ5υ.

� Εάν κάπ5ια διακ5πή ρεύµατ5ς συµOή κατά την διάρκεια
της λειτ5υργίας, διακ5πή ρεύµατ5ς 5 Cρ5ν5διακ9πτης θα
επανατ5π5θετηθεί και η µ5νάδα θ’ αρCίσει (ή θα
σταµατήσει) λειτ5υργία στην νέα ρύθµιση Cρ9ν5υ. Στην
περίπτωση π5ύ αυτ9 τ5 είδ5ς σIάλµατ5ς συµOεί η ένδειGη
τ5υ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (πoώτoGακΏ) θ’ αναO5σOήνει.

� �ρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών (Gυριστική µηCανή,
κλπ.) ή κ5ντινή Cρήση ασύρµατ5υ ραδιIωνικ5ύ
εκπ5µπ5ύ µπ5ρεί να πρ5καλέσει OλάOη τ5υ
κλιµατιστικ5ύ. Σ’ αυτήν την περίπτωση απ5συνδέστε
πρ5σωρινά την πρίPα, Gανασυνδέστε την και
Cρησιµ5π5ιήστε τ5 τηλεCειριστήρι5 για να GαναρCίσετε
την λειτ5υργία.

ΑΥΤ�ΜΑΤΗ Επανεκκίνηση

Σε περίπτωση διακ�πής ρεύµατ�ς

ΛΕΠΤ�ΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ
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�δηγίες π�υ σ"ετί*�νται µε την θέρµανση (*) ισ"ύ�υν µ�ν� για τ� “Μ�ΝΤΕΛ� ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥ;ΗΣ” (Αντίστρ�-�ς Κύκλ�ς).

*� Κατά την διάρκεια της λειτ5υργίας θέρµανσης, η
κ5ρυIή της εσωτερικής µ5νάδας ίσως Pεσταθεί, αλλά
αυτ9 5Iείλεται στ5 γεγ5ν9ς 9τι ψυκτικ9 κυκλ5I5ρεί
στ5 εσωτερικ9 της εσωτερικής µ5νάδας ακ9µη και 9ταν
αυτή έCει σταµατήσει και δεν πρ9κειται για OλάOη.

Σηµείωση

*� Κατά την διάρκεια της θέρµανσης, η εGωτερική µ5νάδα
θα αρCίPει κατά περι9δ5υς την λειτ5υργία απ9ψυGης
για µικρά διαστήµατα. Κατά την διάρκεια της
λειτ5υργίας απ9ψυGης, αν 5 Cρήστης ρυθµίσει την
εσωτερική µ5νάδα πάλι για θέρµανση, η απ9ψυGη θα
συνεCιστεί Gανά και η λειτ5υργία θέρµανσης θα
GαναρCίσει µετά τ5 τέλ5ς της απ9ψυGης, µε απ5τέλεσµα
την πάρ5δ5 κάπ5ι5υ Cρ9ν5υ µέCρι την εκπ5µπή τ5υ
Pεστ5ύ αέρα.

Κλιµατιστικ� Π�λλαπλ�ύ τύπ�υ

Αυτή η εσωτερική µ5νάδα µπ5ρεί να συνδεθεί σε µια π5λλαπλ5ύ τύπ5υ εGωτερική µ5νάδα. Τ5 κλιµατιστικ9 π5λλαπλ5ύ
τύπ5υ επιτρέπει σε π5λλαπλές εσωτερικές µ5νάδες να λειτ5υργ5ύν σε διαI5ρετικά µέρη. �ι εσωτερικές µ5νάδες πρέπει
να λειτ5υργ5ύν ταυτ9Cρ5να σύµIωνα µε την αντίστ5ιCη ισCύ τ5υς.

�δηγίες π�υ σ"ετί*�νται µε τ�ν αναστρ�-έα (inverter) (❖) ισ"ύ�υν µ�ν� για τ� “Μ�ΝΤΕΛ� ΑΝΑΣΤΡ�ΦΕΑ”.
❖ � Η λειτ5υργία είναι δυνατή στ5υς παρακάτω

διαI5ρετικ5ύς τρ9π5υς λειτ5υργίας.

Λειτ5υργία ψύGης και λειτ5υργία αIύγρανσης

Λειτ5υργία ψύGης και λειτ5υργία ανεµιστήρα

Λειτ5υργία αIύγρανσης και λειτ5υργία ανεµιστήρα
❖ � � τρ9π5ς λειτ5υργίας (λειτ5υργία θέρµανσης ή ψύGης

(αIύγρανση)) της εGωτερικής µ5νάδας καθ5ρίPεται απ9
τ5ν τρ9π5 λειτ5υργίας της εσωτερικής µ5νάδας π5υ
επιλέCθηκε πρώτα. Εάν στην εσωτερική µ5νάδα
επιλέCθηκε λειτ5υργία ανεµιστήρα, δεν είναι δυνατ9
να καθ5ριστεί 5 τρ9π5ς λειτ5υργίας της εGωτερικής
µ5νάδας.

Για παράδειγµα, εάν η εσωτερική µ5νάδα (Α) Gεκίνησε
σε λειτ5υργία ανεµιστήρα και στη συνέCεια επιλέCθηκε
λειτ5υργία θέρµανσης για την εσωτερική µ5νάδα (Β),
η εσωτερική µ5νάδα (Α) θα Gεκινήσει πρ5σωρινά σε
λειτ5υργία ανεµιστήρα αλλά µ9λις Gεκινήσει η
εσωτερική µ5νάδα (Β) να λειτ5υργεί σε λειτ5υργία
θέρµανσης, η (Πράσινη) ενδεικτική λυCνία ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ
(OPERATION) της εσωτερικής µ5νάδας (Α) θα αρCίσει
να αναO5σOήνει (1 δευτερ9λεπτ5 θα ανάOει και 1
δευτερ9λεπτ5 θα σOήνει) και η µ5νάδα θα τεθεί σε
κατάσταση αναµ5νής. Η εσωτερική µ5νάδα (Β) θα
συνεCίσει να λειτ5υργεί σε λειτ5υργία θέρµανσης.

Ταυτ�"ρ�νη �ρήση Π�λλαπλών µ�νάδων

� Lταν Cρησιµ5π5ιείτε ένα κλιµατιστικ9 π5λλαπλ5ύ τύπ5υ,
5ι π5λλαπλές εσωτερικές µ5νάδες µπ5ρ5ύν να
λειτ5υργήσ5υν ταυτ9Cρ5να, αλλά 9ταν δύ5 ή
περισσ9τερες εσωτερικές µ5νάδες της ίδιας 5µάδας
λειτ5υργ5ύν ταυτ9Cρ5να, η θερµική και ψυκτική
απ5τελεσµατικ9τητα θα είναι µικρ9τερη απ’ 9ταν µία
µ5νάδα λειτ5υργεί µ9νη της. Συνεπώς, 9ταν επιθυµείτε
να Cρησιµ5π5ιήσετε περισσ9τερες απ9 µία εσωτερικές
µ5νάδας για ψύGη ταυτ9Cρ5να, η Cρήση θα πρέπει να
γίνεται τη νύCτα και άλλες περι9δ5υς 9π5υ απαιτείται
λιγ9τερη ισCύς. Κατά τ5ν ίδι5 τρ9π5, 9ταν π5λλαπλές
εσωτερικές µ5νάδες Cρησιµ5π5ι5ύνται ταυτ9Cρ5να για
θέρµανση, συνιστάται να Cρησιµ5π5ι5ύνται µαPί µε άλλες
O5ηθητικές θερµάστρες, 9πως απαιτείται.

� �ι συνθήκες επ5Cιακών και εGωτερικών θερµ5κρασιών, η
κατασκευή των δωµατίων και 5 αριθµ9ς των
παρευρισκ5µένων ατ9µων µπ5ρ5ύν να συµOάλλ5υν σε
διαI5ρές της λειτ5υργικής απ5τελεσµατικ9τητας.
Συνιστ5ύµε τη δ5κιµή διαI9ρων λειτ5υργικών πρ5τύπων
ώστε να µπ5ρέσετε να πρ5σδι5ρίσετε τ5 επίπεδ5 της
θερµικής και της ψυκτικής απ9δ5σης π5υ παρέC5υν 5ι
συσκευές σας, και να τις Cρησιµ5π5ιήσετε µε τ5ν τρ9π5
π5υ ταιριάPει καλύτερα στην 5ικ5γενειακή Pωή σας.

� Εάν ανακαλύψετε 9τι µία ή περισσ9τερες µ5νάδας
παρέC5υν Cαµηλ5ύ επιπέδ5υ θέρµανση ή ψύGη κατά την
διάρκεια ταυτ9Cρ5νης λειτ5υργίας, συνιστ5ύµε την
διακ5πή της ταυτ9Cρ5νης λειτ5υργίας των π5λλαπλών
µ5νάδων.

❖ � Η λειτ5υργία δεν είναι δυνατή στ5υς παρακάτω
διαI5ρετικ5ύς τρ9π5υς λειτ5υργίας.

Εάν στην εσωτερική µ5νάδα επιλεCθεί ακατάλληλ5ς
τρ9π5ς λειτ5υργίας, η (Πράσινη) ενδεικτική λυCνία
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (OPERATION) της εσωτερικής µ5νάδας
θα αναO5σOήνει (1 δευτερ9λεπτ5 θα ανάOει και 1
δευτερ9λεπτ5 θα σOήνει) και η µ5νάδα θα τεθεί σε
κατάσταση αναµ5νής.

Λειτ5υργία θέρµανσης και λειτ5υργία ψύGης (ή
λειτ5υργία αIύγρανσης)

Λειτ5υργία θέρµανσης και λειτ5υργία ανεµιστήρα
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