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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
● Πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή διαβάστε αυτές τις προφυλάξεις προσεχτικά και ενεργήστε µε τον σωστ τρπο.
● Οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτή την εντητα αφορούν την ασφάλεια. Προσέξτε να τηρείτε τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας.
● “ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ” και “ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ” και “ΠΡΟΣΟΧΗ” έχουν τις ακλουθες έννοιες σ’αυτές τις οδηγίες:

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!

Αυτ το σήµα δείχνει διαδικασίες που εάν δεν γίνουν κανονικά µπορεί να προκαλέσουν
το θάνατο ή σοβαρ τραυµατισµ του χρήστη ή του προσωπικού συντήρησης.
Αυτ το σηµάδι δείχνη χειρισµούς που αν γίνουν λάθος µπορούν να οδηγήσουν σε

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! θάνατο η σοβαρ τραυµατισµ του χρήστη.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτ το σηµάδι δείχνει χειρισµούς που αν γίνουν λάθος µπορούν να οδηγήσουν σε
τραυµατισµ του χρήστη ή υλική καταστροφή.
● Μην προσπαθείτε να εγκαταστήσετε αυτ το κλιµατιστικ µνο σας.
● Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν απ τον χρήστη.
Συµβουλευτήτε πάντα εξουσιοδοτηµένο προσωπικ για οποιαδήποτε επισκευή.
● )ταν µετακοµίζετε, συµβουλευτήτε εξουσιοδοτηµένο προσωπικ για την αποσύνδεση
και την επανασύνδεση της µονάδας.
● Μην ψύχεστε υπερβολικά στέκοντας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε άµεση επαφή
µε ψυχρ ρεύµα αέρος.
● Μην εισχωρήτε δάχτυλα ή αντικείµενα µέσα στο στµιο εξδου ή στα πλέγµατα
εισδου του αέρα.
● Μην ξεκινάτε και σταµατάτε την λειτουργία του κλιµατιστικού βγάζοντας το καλώδιο απ την πρίζα.
● Φροντίζετε να µην καταστρέψετε το ηλεκτρικ καλώδιο.
● Σε περίπτωση βλάβης (µυρωδιάς καµµένου, κλπ.), σταµατείστε αµέσως την λειτουργία,
σβήστε το διακπτη του κυκλώµατος και συµβουλευτείτε για επισκευή
εξουσιοδοτηµένο προσωπικ.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Αερίζετε το χώρο κατά διαστήµατα κατά την διάρκεια της χρήσης.
Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα κατ’ ευθείαν πάνω σε φωτιές ή θερµαντικές συσκευές.
Μην ανεβαίνετε ή τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στο κλιµατιστικ.
Μην κρεµάτε αντικείµενα στην εσωτερική µονάδα.
Μην τοποθετείτε βάζα λουλουδιών ή δοχεία µε νερ πάνω στην κορυφή των κλιµατιστικών.
Μην εκθέτετε το κλιµατιστικ σε κατ’ ευθείαν επαφή µε νερ.
Μην λειτουργείτε το κλιµατιστικ µε βρεγµένα χέρια.
Μην τραβάτε το ηλεκτρικ καλώδιο.
∆ιακψτε την τροφοδοσία εάν πρκειται να µην χρησιµοποιήσετε την µονάδα για
µεγάλο χρονικ διάστηµα.
Σβήνετε πάντα τον ηλεκτρικ διακπτη ποτε πρκειται να καθαρίσετε το κλιµατιστικ
ή να αλλάξετε το φίλτρο αέρος.
ΟΙ βαλβίδες σύνδεσης υπερθερµαίνονται κατά την διάρκεια της Θέρµανσης·
χρησιµοποιείστε µε προσοχή.
)ταν πρκειται να θέσετε σε λειτουργία το κλιµατιστικ µετά απ µεγάλη χρονική
περίοδο που δεν είχε χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ανοίξτε τον
διακπτη λειτουργίας τουλάχιστον 12 ώρες πριν θέσετε σε λειτουργία τη µονάδα.
Ελέγξτε την κατάσταση του βάθρου της εγκατάστασης για τυχν βλάβη.
Μη εκθέτετε ζώα ή φυτά κατ’ ευθείαν πάνω στο ρεύµα του αέρα.
Μην πίνετε το νερ που αποστραγγίζει το κλιµατιστικ.
Μην χρησιµοποιείτε σε εφαρµογές που έχουν σχέση µε την αποθήκευση τροφών,
φυτών ή ζώων, εξοπλισµών ακριβείας ή έργα τέχνης.
Μην εφαρµζετε δυνατή πίεση στα πτερύγια του ανακλαστήρα ανταλλαγής θερµτητας.
Λειτουργείτε µνο µε τα φίλτρα αέρος τοποθετηµένα.
Μην καλύπτετε ή φράζετε το πλέγµα εισδου και το στµιο εξδου του αέρα.
Σιγουρευτείτε τι οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή είναι τουλάχιστον ένα µέτρο
µακριά απ την εσωτερική και την εξωτερική µονάδα.
Αποφεύγετε την τοποθέτηση του κλιµατιστικού κοντά σε χώρους φωτιάς ή άλλα
θερµαντικά σώµατα.
Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής και της εσωτερικής µονάδας, λάβετε τις
απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να µην εισέλθουν στο χώρο µικρά παιδιά.
Μην χρησιµοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιµατιστικ.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

● ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΞΗΣ
Πιέστε απλά τον διακ9πτη ΑΡΧΗΣ/ ΤΕΛΟΥΣ λειτουργίας
και η µονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί αυτοµάτως στο
πρ9γραµµα Ψύξης ή Αφύγρανσης, σε συνδιασµ9 µε την
ρύθµιση του θερµοστάτη και ανάλογα µε την παρούσα
θερµοκρασία του χώρου.

Το ασύρµατο τηλεχειριστήριο επιτρέπει άνετο χειρισµ9
της λειτουργίας του κλιµατιστικού.

● ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
Πιέστε απλά τον διακ9πτη ΑΡΧΗΣ/ ΤΕΛΟΥΣ λειτουργίας
και η µονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί αυτοµάτως είτε
στο πρ9γραµµα Θέρµανσης,Ψύξης ή Ανίχνευσης, σε
συνδιασµ9 µε την ρύθµιση του θερµοστάτη και ανάλογα
µε την παρούσα θερµοκρασία του χώρου.

Ο τριών διαστάσεων έλεγχος περιστροφικής κατεύθυνσης
του αέρα είναι δυνατ9 να επιτευχθεί, χρησιµοποιώντας
ταυτ9χρονα το περιστρεφ9µενο κουµπί κατευθύνσεως
αέρος ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ και το περιστρεφ9µενο κουµπί
κατευθύνσεως αέρος ∆ΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Απ9 την στιγµή
που οι περσίδες κατεύθυνσης του αέρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
λειτουργούν αυτ9µατα σύµφωνα µε το πρ9γραµµα
λειτουργίας της µονάδας, η κατεύθυνση του αέρα, είναι
δυνατ9 να ρυθµιστεί αφού βασίζεται στο πρ9γραµµα
λειτουργίας.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ
● ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΞΗΣ
Lταν είναι πατηµένος ο Χρονοδιακ9πτης Ύπνου κατά
την λειτουργία του προγράµµατος Ψύξης ή Αφύγρανσης,
η ρύθµιση του θερµοστάτη αυξάνεται σταδιακά κατά την
διάρκεια λειτουργίας. Lταν η µονάδα φθάσει στον
ρυθµισµένο χρ9νο της, κλείνει αυτοµάτως.
● ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
Lταν είναι πατηµένος ο Χρονοδιακ9πτης Ύπνου, κατά
την λειτουργία του προγράµµατος Θέρµανσης, η ρύθµιση
του θερµοστάτη του κλιµατιστικού, ελαττώνεται
σταδιακά κατά την διάρκεια λειτουργίας· κατά την
λειτουργία του προγράµµατος Ψύξης ή Αφύγρανσης, η
ρύθµιση του θερµοστάτη, αυξάνεται σταδιακά κατά την
διάρκεια λειτουργίας. Lταν φθάσει στο ρυθµισµένο
χρ9νο της, η µονάδα κλείνει αυτοµάτως.

ΠΑΓΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΟΣ
(ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΟΥΧΛΑ
Το φίλτρο αέρος έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να
αντέχει στην µούχλα, επιτρέποντας έτσι καθαρ9τερη
χρήση και ευκολ9τερη φροντίδα.

ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Εσωτερική Μονάδα
1 Πίνακας ελέγχου λειτουργίας
2 Κουµπί Χειροκίνητου Αυτµατου
(MANUAL AUTO)
3 ∆έκτης σήµατος τηλεχειριστηρίου
4 ένδειξη Λειτουργίας (OPERATION) (Πράσινη)
5 ένδειξη Χρονοδιακπτη (TIMER)
(πoώτoξακΏ)
6 Ενδεικτική λυχνία ΦΙΛΤΡΟΥ (Κκκινη)
● Εάν η ενδεικτική λυχνία του
Χρονοδιακ9πτη αναβοσβήνει 9ταν
λειτουργεί ο χρονοδιακ9πτης, δείχνει 9τι
κάποιο λάθος έχει συµβεί µε την ρύθµιση
του χρονοδιακ9πτη (βλ. σελ.15
ΑΥΤΟΜΑΤΗ Επανεκκίνηση).

4
5
6

7
8
9
0

Πλέγµα Εισδου Αέρος
Φίλτρο Αέρος
ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ Περσίδες ∆ιεύθυνσης Αέρος
∆ΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ Αεριστήρες
∆ιεύθυνσης Αέρος
(πίσω απ τις ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ Περσίδες
∆ιεύθυνσης Αέρος)
A Σωλήνας Αποστραγίσεως

2
3
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Τηλεχειριστηρίο
Οθ9νη ενδείξεων

F

G
H

K

I

L

Display
Ένδειξη

1

6

3
2

7
8

4

9

5

0

M
N

J

O

A
C

D
B
E

1 Κουµπί ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 Κουµπί ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
3 Κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
(SET TEMP.) (
/
)
4 Κουµπί FILTER RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ)
5 Κουµπί ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ
(SLEEP)
6 Κουµπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
7 Κουµπί ΑΡΧΗΣ / ΤΕΛΟΥΣ Λειτουργίας
(START / STOP)
8 Κουµπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) (Κάθετα)
9 Κουµπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) (Οριζντια)
0 Koυµπί ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(SWING)
A Κουµπί
ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
B Κουµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
(TIMER SET) (
/
)
C Κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (CLOCK
ADJUST)
D Κουµπί ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ (RESET)
E Κουµπί Πραγµατοποιήσεως ΤΕΣΤ
(TEST RUN)

Για ευκολ9τερη καταν9ηση, οι συνοδευτικές εικ9νες
έχουν σχεδιαστεί ώστε να φαίνονται 9λοι οι ενδείκτες.
Ωστ9σο, κατά την πραγµατική λειτουργία στην οθ9νη
θα εµφανίζονται µ9νον οι ενδείκτες που αφορούν την
τρέχουσα λειτουργία.

F Εκποµπς σήµατος
G Οθνη Ρυθµισµένης Θερµοκρασίας
H Οθνη ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
I Οθνη τρπου λειτουργίας
J Οθνη ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ
(SLEEP)
K Ενδείκτης µεταδσεως
L Οθνη ταχύτητας ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
M Ένδειξη ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
N Οθνη τρπου λειτουργίας
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
O Οθνη Ρολογιού

Ορισµένες εσωτερικές µονάδες µπορεί να µη
διαθέτουν λειτουργίες που να αντιστοιχούν σε 9λα τα
κουµπιά στο παρ9ν τηλεχειριστήριο. Η εσωτερική
µονάδα θα εκπέµψει έναν ήχο “µπιπ” και η λυχνία
Λειτουργίας (OPERATION), Χρονοδιακ9πτη (TIMER)
και Φίλτρου (FILTER) θα αναβοσβήνουν 9ταν πιεστεί
ένα κουµπί τηλεχειριστηρίου, εάν η συγκεκριµένη
λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη.

● Το κουµπί αυτ χρησιµοποιείται κατά την
εγκατάσταση του κλιµατιστικού και δεν
πρέπει να χρησιµοποιείται υπ κανονικές
συνθήκες διτι θα προκαλέσει δυσλειτουργία
του θερµοστάτη του κλιµατιστικού.
● Εάν αυτ κουµπί πιεστεί κατά τη διάρκεια τη
κανονικής λειτουργίας, η µονάδα θα µεταβεί
σε τρπο λειτουργίας ΤΕΣΤ και η ένδειξη
Λειτουργίας (OPERATION) και Χρονοδιακπτη
(TIMER) θα αναβοσβήνουν ταυτχρονα.
● Για να σταµατήσετε τη δοκιµαστική
λειτουργία, πατήστε το κουµπί ΑΡΧΗΣ/
ΤΕΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (START/STOP) για να
σταµατήσετε το κλιµατιστικ.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βάλτε τις µπαταρίες (R03 / LR03 × 2)

1

Πιέστε και γλυστρήστε το καπάκι της θήκης των µπαταριών
πρς την αντίθετη κατευθυνση για να το ανοίξετε.
Γλυστρήστε το κατά την κατεύθυνση του βέλους, ενώ πιέζετε το
σηµάδι .

2
3

Εισχωρείστε τις µπαταρίες.
Βεβαιωθείτε οτι οι π9λοι (

) είναι σωστά τοποθετηµένοι.

Κλείστε το καπάκι της θήκης των µπαταριών.

Ρυθµίστε την Τρέχουσα Ώρα

1

Πιέστε το κουµπί Ρύθµισης Χρνου (CLOCK ADJUST).

2

Χρησιµοποιήστε
τα
κουµπιά
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
/
) για να
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER SET) (
ρυθµίσετε το ρολι στην τρέχουσα ώρα.

Χρησιµοποιήστε τη µύτη εν9ς στυλ9 ή άλλο µικρ9 αντικείµενο για να
πιέσετε το κουµπί.

κουµπί: Πιέστε για να βάλετε µπροστά το χρ9νο.
κουµπί: Πιέστε για να βάλετε πίσω το χρ9νο.

● Φροντίστε να εµποδίζετε τα µικρά παιδιά
να καταπιούν κατά λάθος µπαταρίες.
● Lταν δεν χρησιµοποιείτε το
τηλεχειριστήριο για µεγάλο διάστηµα
αφαιρέστε τις µπαταρίες ώστε να
αποφύγετε πιθανή διαρροή και
καταστροφή της µονάδας.
● Εάν υγρ9 διαρροής έλθει σε επαφή µε το
δέρµα σας, τα µάτια η το στ9µα αµέσως
πλύντε µε άφθονη ποσ9τητα νερού και
συµβουλευτείτε τον γιατρ9 σας.
● Αδειες µπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται
γρήγορα και να συλλέγονται
καταλλήλως είτε σε ένα δηµ9σιο δοχείο
συλλογής µπαταριών η επιστρέφοντάς
τες στις δηµ9σιες αρχές.
● Μην επιχειρήσετε να ξαναγεµίσετε
ξηρές µπαταρίες.
Ποτέ µην ανακατεύετε παλιές και
καινούργιες µπαταρίες η µπαταρίες
διαφορετικού τύπου.
Οι µπαταρίες θα πρέπει να διαρκέσουν
περίπου ένα χρ9νο υπ9 κανονικές
συνθήκες χρήσης. Εάν η ακτίνα
δράσεως του τηλεχειριστηρίου
µειώνεται σηµαντικά, αντικαταστήστε
τις µπαταρίες και πατήστε το κουµπί
ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ (RESET) µε τη µύτη
εν9ς στυλ9 ή άλλο µικρ9 αντικείµενο.

(Κάθε φορά που τα κουµπιά πατιούνται ο χρ9νος θα προχωρήσει /
οπισθοχωρήσει µε προσαύξηση εν9ς λεπτού, το κράτηµα των κουµπιών
θα αλλάξει τον χρ9νο γρήγορα µε προσαυξήσεις δέκα λεπτών.)

3

Πατήστε πάλι το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (CLOCK
ADJUST).
Αυτ9 ολοκληρώνει τη ρύθµιση του χρ9νου και αρχίζει το ρολ9ι.

Χρήση του Τηλεχειριστηρίου
● Το Τηλεχειριστήριο πρέπει να σηµαδεύει στον δέκτη σήµατος για να λειτουργεί
σωστά.
● Ακτίνα λειτουργίας: Γύρω στα 7 µέτρα περίπου.
● Οταν το σήµα λαµβάνεται σωστά απ9 το κλιµατιστικ9 ένας ήχος “µπιπ” θα ακουστή.
● Εάν το “µπιπ” δεν ακουστεί, πιέστε το κουµπί του τηλεχειριστηρίου ξανά.

Βάση του Τηλεχειριστηρίου
Εισχωρείστε

Βίδες

1 Στερεώστε την
βάση.

Πιέστε
προς τα
µέσα

2 Τοποθετείστε το
τηλεχειριστήριο.

Γλυστρήστε
πρ9ς τα πάνω
Τραβήξτε
έξω

3 Για να αφαιρέσετε το
τηλεχειριστήριο (για χρήση
χειρς).
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για να διαλέξετε τρπο λειτουργίας

1

Πιέστε το κουµπί ΑΡΧΗΣ / ΤΕΛΟΥΣ λειτουργίας
(START / STOP).
Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATION) (πράσινη).
Το κλιµατιστικ9 θα αρχίσει να δουλεύει.

2

Πατήστε το κουµπί ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να
επιλέξετε τον επιθυµητ τρπο λειτουργίας.
Κάθε φορά που το κουµπί πατιέται ο τρ9πος λειτουργίας θα αλλάξει
κατά την ακ9λουθη σειρά:
s AUTO
s COOL
s DRY
(Αυτ9µατη)
(Ψύξη)
(Αφύγρανση)
HEAT t
FAN t
(Θέρµανση)
(Ανεµιστήρας)
Υστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπου 9λη η οθ9νη θα ξαναεµφανιστή.

Παράδειγµα: Οταν ρυθµίζεται στην
Ψύξη (COOL).

Για να ρυθµίσετε τον θερµοστάτη
Πατήστε το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (SET TEMP.).
κουµπί: Πιέστε για να αυξήσετε την ρύθµιση του θερµοστάτη.
κουµπί: Πιέστε για να ελλατώσετε την ρύθµιση του θερµοστάτη.

● Περιοχή Ρυθµίσεως θερµοστάτη:
Αυτ9µατη (AUTO) .................. 18 ως 30° Κελσίου
Θέρµανση ............................... 16 ως 30° Κελσίου
Ψύξη / Αφύγρανση ................. 18 ως 30° Κελσίου
Ο θερµοστάτης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ρύθµιση της
θερµοκρασίας χώρου κατά την διάρκεια λειτουργίας του Ανεµιστήρα
(η θερµοκρασία δεν θα εµφανιστεί στην οθ9νη του τηλεχειριστηρίου).
Υστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπου 9λη η οθ9νη θα ξαναεµφανιστεί.
Η ρύθµιση του θερµοστάτη θα πρέπει να θεωρείται σαν υποδειγµατική τιµή,
και ίσως διαφέρει κάπως απ9 την πραγµατική θερµοκρασία του χώρου.

Για να ρυθµίσετε την ταχύτητα του Ανεµιστήρα

Παράδειγµα: Οταν ρυθµίζεται στους
26° Κ.

Πατήστε το κουµπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.
Κάθε φορά που το κουµπί πατιέται, η ταχύτητα του ανεµιστήρα αλλάζει κατάτην
ακ9λουθη σειρά:
s QUIET
s AUTO
s HIGH
s MED
s LOW
(Αυτ9µατη) (Υψηλή)
(Μέση)
(Χαµηλή) (Ηζυχη)
Υστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπου 9λη η οθ9νη θα ξαναεµφανιστή.
Οταν ο Έλεγχος Ανεµιστήρα ρυθµίζεται στο αυτµατο (AUTO):
Ο Ανεµιστήρας λειτουργεί κατά την αρχή της λειτουργίας σε χαµηλή
Θέρµανση:
ταχύτητα η διαφορετικά 9ταν η θερµοκρασία του εκπεµπ9µενου
αέρα είναι σχετικά χαµηλή, η ταχύτητα Ανεµιστήρα αυξάνει καθώς
η θερµοκρασία του αέρα ανεβαίνει. Εν τούτοις ο Ανεµιστήρας θα
λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα 9ταν ο αέρας που βγαίνει
απ9την εσωτερική µονάδα είναι χαµηλ9ς.
Ψύξη:
Καθώς η θερµοκρασία του χώρου πλησιάζει αυτήν για την οποία
έχει ρυθµιστεί ο θερµοστάτης, η ταχύτητα του Ανεµιστήρα
ελλατώνεται.
Ανεµιστήρας:
Ο ανεµιστήρας εναλλασ9µενα ανάβει και σβήνει, ενώ αν είναι
αναµένος περιστρέφεται µε χαµηλή ταχύτητα.
Ο ανεµιστήρας θα λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή ρύθµιση κατά την διάρκεια της
ανιχνευτικής λειτουργίας και κατά την αρχή της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Παράδειγµα: Οταν ρυθµίζεται στο
αυτ9µατο (AUTO).

Λειτουργία QUIET (ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
)ταν έχει ρυθµιστεί στη λειτουργία ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ:
Η ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ λειτουργία ξεκινά. Η ροή του αέρα της εσωτερικής µονάδας θα
ελαττωθεί για πιο ήσυχη λειτουργία.
● Η ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ λειτουργία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά την λειτουργία
της Αφύγρανσης. (Αυτ9 είναι επίσης αλήθεια 9ταν κατά τον αυτ9µατο τρ9πο
λειτουργίας επιλεγεί η αφύγρανση.)
● Κατά την ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ λειτουργία, η απ9δοση της ΘΕΡΜΑΝΣΗ και της ΨΥΞΗΣ
θα ελαττωθεί κάπως. Αν το δωµάτιο δεν ζεσταίνεται/ψύχεται 9ταν
χρησιµοποιείται τη λειτουργία QUIET (ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), ρυθµίστε την
ταχύτητα του ανεµιστήρα του κλιµατιστικού.
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Για να σταµατήσετε την λειτουργία
Πιέστε το κουµπί ΑΡΧΗΣ / ΤΕΛΟΥΣ λειτουργίας (START / STOP).
Η πράσινη ένδειξη Λειτουργίας (ΟPERATION) της εσωτερικής µονάδας θα ανάψει.

Σχετικά µε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ (AUTO):
● Lταν επιλέγεται για πρώτη φορά η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(AUTO CHANGEOVER), ο ανεµιστήρας θα λειτουργήσει σε πολύ
χαµηλή ταχύτητα για ένα λεπτ9 περίπου µέχρι η µονάδα να καταγράψει
τις συνθήκες που επικρατούν στο δωµάτιο και να επιλέξει τον
κατάλληλο τρ9πο λειτουργίας.
Εάν η διαφορά µεταξύ της ρύθµισης του θερµοστάτη και της
πραγµατικής θερµοκρασίας του δωµατίου είναι µεγαλύτερη απ9
+2 °C
→ Ψύξη ή Αφύγρανση
(Εάν η εξωτερική θερµοκρασία είναι χαµηλή, µπορεί να επιλεχτεί
η ανιχνευτική λειτουργία.)
Εάν η διαφορά µεταξύ της ρύθµισης του θερµοστάτη και της
πραγµατικής θερµοκρασίας του δωµατίου κυµαίνεται στους ±2 °C
→ Ανίχνευση
Εάν η διαφορά µεταξύ της ρύθµισης του θερµοστάτη και της
πραγµατικής θερµοκρασίας του δωµατίου είναι µεγαλύτερη απ9
–2 °C
→ Θέρµανση
(Εάν η εξωτερική θερµοκρασία είναι υψηλή, µπορεί να επιλεχτεί η
ανιχνευτική λειτουργία.)
● Lταν η θερµοκρασία του δωµατίου έχει πλησιάσει τη ρυθµισµένη
θερµοκρασία του θερµοστάτη, το κλιµατιστικ9 θα τεθεί σε λειτουργία
ανίχνευσης. Στη λειτουργία ανίχνευσης, ο ανεµιστήρας λειτουργεί στη
χαµηλή ταχύτητα. Εάν η θερµοκρασία του δωµατίου µεταβληθεί στη
συνέχεια, το κλιµατιστικ9 θα επιλέξει ξανά την κατάλληλη λειτουργία
(Θέρµανση, Ψύξη) για να ρυθµίσει τη θερµοκρασία στην τιµή που έχει
επιλεγεί στο θερµοστάτη.
(Η θερµοκρασία ενεργοποίησης της λειτουργίας ανίχνευσης είναι
±2 °C σε σχέση µε τη ρυθµισµένη θερµοκρασία του θερµοστάτη.)
● Εάν ο τρ9πος λειτουργίας που επιλέγεται αυτ9µατα απ9 τη µονάδα
δεν είναι αυτ9ς που επιθυµείτε, επιλέξτε τον (ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ,
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ).

Σχετικά µε τον Τρπο Λειτουργίας
Θέρµανση:
● Χρησιµοποιήστε για να θερµάνετε τον χώρο σας.
● Lταν η θέρµανση επιλέγεται, το κλιµατιστικ9 θα λειτουργήσει σε πολύ
χαµηλή ταχύτητα για περίπου 3 ως 5 λεπτά, µετά τα οποία θα αλλάξει
στην επιλεγµένη ρύθµιση ανεµιστήρα. Αυτή η χρονική περίοδος
χορηγείται για να επιτρέψει στην εσωτερική µονάδα να προθερµανθεί
πριν απ9 την κανονική λειτουργία.
● Lταν η θερµοκρασία του χώρου είναι πολύ χαµηλή, µπορεί να
σχηµατιστεί πάγος στην εξωτερική µονάδα και ίσως να µειωθεί η
απ9δοσή της. Για να µπορέσει να αποβάλει αυτ9 τον πάγο, η µονάδα
αυτ9µατα µπαίνει σε κύκλο απ9ψυξης κατά διαστήµατα. Στη διάρκεια
της Αυτ9µατης Λειτουργίας Απ9ψυξης, η ενδεικτική λυχνία
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATION) θα αναβοσβήνει και η θέρµανση θα
διακοπεί.
● Απ9 την έναρξη της λειτουργίας θέρµανσης, απαιτείται κάποιος
χρ9νος για να ζεσταθεί ο χώρος.
Ψύξη:
● Χρησιµοποιήστε για να ψύξετε τον χώρο σας.
Αφύγρανση:
● Χρησιµοποιήστε για να δροσίσετε τον χώρο σας ελαφρά ενώ αφαιρείτε
την υγρασία.
● ∆εν µπορείτε να θερµάνετε τον χώρο κατά την Αφύγρανση.
● Η συσκευή θα λειτουργήσει σε χαµηλή ταχύτητα, για να τροποποιήση την
υγρασία του δα χώρου ο Ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας µπορεί να
σταµατά π9τε - π9τε. Επίσης, ο ανεµιστήρας µπορεί να λειτουργεί σε πολύ
χαµηλή ταχύτητα 9ταν ρυθµίζει την υγρασία του χώρου.
● Η ταχύτητα του Ανεµιστήρα δεν µπορεί να αλλάξει χειιροκίνητα αν
έχει επιλεγεί η Αφύγρανση.

Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης:
Ρυθµίσετε τον θερµοστάτη σε µιά
θερµοκρασία που είναι υψηλ9τερη απ9
την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου. Η
Θέρµανση δεν θα λειτουργήσει εάν ο
θερµοστάτης έχει ρυθµιστεί
χαµηλ9τερα απ9 την τρέχουσα
θερµοκρασία χώρου.
Κατά την διάρκεια της Ψύξης /
Αφύγρανσης:
Ρυθµίσετε τον θερµοστάτη σε µιά
θερµοκρασία που είναι χαµηλ9τερη
απ9 την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου.
Η Ψύξη και η Αφύγρανση δεν θα
λειτουργήσουν εάν ο θερµοστάτης έχει
ρυθµιστεί υψηλ9τερα απ9 την
τρέχουσα θερµοκρασία χώρου (στην
Ψύξη µ9νο ο Ανεµιστήρας θα
λειτουργήσει).
Κατά τη διάρκεια του Ανεµιστήρα:
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
µονάδα για να θερµάνετε ή να ψύξετε
τον χώρο σας.

Ανεµιστήρας:
● Χρησιµοποιήστε για να κυκλοφορίσετε τον θερµ9 αέρα απ9 την
περιοχή του µέσα στον χώρο.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
Πρίν να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ βεβαιωθήτε 9τι το τηλεχειριστήριο έχει ρυθµιστεί σωστά στην τρέχουσα ώρα (☞ Σελίδα 4).
Εάν η εσωτερική µονάδα είναι συνδεδεµένη σε ασύρµατο τηλεχειριστήριο, το ασύρµατο τηλεχειριστήριο δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη ρύθµιση του χρονοδιακ9πτη.

Χρήση ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εντς (ON TIMER) ή
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εκτς (OFF TIMER)

1

Πιέστε το κουµπί ΑΡΧΗΣ / ΤΕΛΟΥΣ λειτουργίας START / STOP
(αν η µονάδα λειτουργεί ήδη προχωρήστε στην ενέργεια 2).
Η πράσινη ένδειξη Λειτουργίας (OPERATION) της εσωτερικής µονάδαν
θα ανάψει.

2

Πιέστε το κουµπί του ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER MODE)
για να επιλέξετε την λειτουργία ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εντς
(ON TIMER) ή ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εκτς (OFF TIMER).
Κάθε φορά που πατάτε αυτ9 το κουµπί η λειτουργία χρονοδιακ9πτη
αλλάζει σύµφωνα µε την ακ9λουθη σειρά:
s CANCEL

s ON
OFF
(Ακύρωση)
(Εκτ9ς)
(Εντ9ς)
PROGRAM (OFF → ON, OFF ← ON) t
(Πρ9γραµµα Χρονοδιακ9πτη)
Η πoώτoξακΏ ενδεικτική λυχνία Χρονοδιακ9πτη (TIMER) της
εσωτερικής µονάδας θα ανάψει.

3

Για να ακυρώσετε τον ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
Χρησιµοποιήστε το κουµπί ΤΡΟΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER MODE)
για να επιλέξετε “CANCEL” (Ακύρωση).
Το κλιµατιστικ9 θα ξαναγυρίσει στην
κανονική λειτουργία.
Για να ακυρώσετε την ρύθµιση του
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
Πραγµατοποιήστε τις ενέργειες 2 και 3.

s

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
(TIMER SET) για να ρυθµίσετε την επιθυµητή ώρα τερµατισµού
λειτουργίας ή ώρα έναρξης λειτουργίας.
Ρυθµίστε την ώρα ενώ τα ψηφία του χρ9νου του χρ9νου θα αναβοσβήνουν στην
οθ9νη (το αναβοσβήσιµο θα συνεχιστή για περίπου πέντε δευτερ9λεπτα).
κουµπί: Πιέστε για να προχωρήσετε την ώρα.
κουµπί: Πιέστε για να βάλετε πίσω την ώρα.
Υστερα απ9 πέντε δευτερ9λεπτα περίπου 9λη η οθ9νη θα ξαναεµφανιστή.

Για να σταµατήσετε το κλιµατιστικ
ταν ο ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ λειτουργεί.
Πιέστε το κουµπί ΑΡΧΗΣ / ΤΕΛΟΥΣ
λειτουργίας (START / STOP).
Για να αλλάξετε συνθήκες λειτουργίας.
Εάν επιθυµείτε να αλλάξετε συνθήκες
λειτουργίας (Πρ9γραµµα, ταχύτητα
ανεµιστήρα, ρύθµιση Θερµοστάτη), αφού
κάνετε την ρύθµιση του χρ9νου
περιµένετε µέχρις 9του 9λη η οθ9νη
ξαναεµφανιστή και κατ9πιν πιέστε τα
κατάλληλα κουµπιά για να αλλάξετε τις
επιθυµητές συνθήκες λειτουργίας.

Χρήση Χρονοδιακπτη

1

Πιέστε το κουµπί ΑΡΧΗΣ / ΤΕΛΟΥΣ Λειτουργίας START / STOP
(αν η µονάδα λειτουργεί ήδη προχωρήστε στην ενέργεια 2).
Η πράσινη ένδειξη Λειτουργίας (OPERATION) της εσωτερικής µονάδας
θα ανάψει.

2

Ρυθµίστε την ώρα για την λειτουργία ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
Εκτς και ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εντς.
∆είτε το τµήµα “ΧρήσηΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εντ9ς ή ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
Εκτ9ς” για να ρυθµίσετε τον επιθυµητ9 τρ9πο και χρ9νο λειτουργίας.
Υστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπου 9λη η οθ9νη θα ξαναεµφανιστή.
Η πoώτoξακΏ ένδειξη Χρονοδιακ9πτη (TIMER) της εσωτερικής µονάδας θα ανάψει.

3

Πιέστε το κουµπί ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER MODE) για
να επιλέξετε την λειτουργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χρονοδιακπτη (είτε Εκτς → Εντς ή Εκτς ← Εντς)
(OFF → ON, OFF ← ON θα εµφανιστεί στην οθνη).
Η οθ9νη θα δείξει εναλλασ9µενα ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εκτ9ς και
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εντ9ς (OFF TIMER και ON TIMER) κατ9πιν θα αλλάξει για να
δείξη την ρύθµιση του χρ9νου για την λειτουργία που θα συµβή κατ’ αρχήν.
● Το πρ9γραµµα ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ θα αρχίσει να λειτουργεί. (Εάν ο
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εντ9ς έχει επιλεγεί για να λειτουργήσει κατ’ αρχήν
η µονάδα θα σβήσει σ’ αυτ9 το σηµείο).
Ύστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπου 9λη η οθ9νη θα ξαναεµφανιστεί.

Για να ακυρώσετε τον ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
Χρησιµοποιήστε το κουµπί ΤΡΟΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER MODE)
για να επιλέξετε “CANCEL” (Ακύρωση).
Το κλιµατιστικ9 θα ξαναγυρίσει στην
κανονική λειτουργία.
Για να ακυρώσετε την ρύθµιση του
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
1. Ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται
στο τµήµα “Χρήση ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
Εντ9ς η ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εκτ9ς”.
2. Πιέστε το κουµπί ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER
MODE) για να επιλέξετε την επιθυµητή σειρά
(είτε Εκτ9ς → Εντ9ς ή Εντ9ς → Εκτ9ς)
(OFF → ON, OFF ← ON).
Για να σταµατήσετε το κλιµατιστικ ταν ο
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ λειτουργεί.
Πιέστε το κουµπί ΑΡΧΗΣ / ΤΕΛΟΥΣ
λειτουργίας (START / STOP).
Για να αλλάξετε συνθήκες λειτουργίας.

Σχετικά µε το πργραµµα ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
● Το πρ9γραµµα ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ σας επιτρέπει να ενσωµατώσετε τις λειτουργίες
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εκτ9ς και ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εντ9ς σε µία ακολουθία. Η
ακολουθία µπορεί να περιλαµβάνει µια µετάβαση απ9 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ Εκτ9ς σε
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ Εντ9ς η απ9 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εντ9ς και ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
Εκτ9ς µέσα σε µία περίοδο εικοσιτεσσάρων ωρών.
● Η πρώτη λειτουργία του ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ που θα λειτουργήσει θα είναι η
ρυθµισµένη πλησιέστερα στην τρέχουσα ώρα. Η ακολουθία της λειτουργίας θα
φανεί απ9 το βέλος στην οθ9νη τηλεχειριστηρίου (OFF → ON, OFF ← ON).
● Ενα παράδειγµα χρησιµοποιήσεως του προγράµµατος µπορεί να είναι αυτ9µατο
σταµάτηµα (ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εκτ9ς) αφού πάτε για ύπνο, κατ9πιν αυτ9µατο
ξεκίνηµα (ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Εντ9ς) το πρωί πρίν σηκωθείτε.

Εάν επιθυµείτε να αλλάξετε συνθήκες
λειτουργίας (Πρ9γραµµα, ταχύτητα
Ανεµιστήρα, ρύθµιση Θερµοστάτη), αφού
κάνετε την ρύθµιση του χρ9νου
περιµένετε µέχρις 9του 9λη η οθ9νη
ξαναεµφανιστή και κατ9πιν πιέστε τα
κατάλληλα κουµπιά για να αλλάξετε τις
επιθυµητές συνθήκες λειτουργίας.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ
∆ιαφορετικά απ9 τις άλλες λειτουργίες του ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ο ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ χρησιµοποιήται για να θέσει
την χρονική διάρκεια πριν η λειτουργία του κλιµατιστικού σταµατήσει.
Εάν η εσωτερική µονάδα είναι συνδεδεµένη σε ασύρµατο τηλεχειριστήριο, το ασύρµατο τηλεχειριστήριο δε µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη ρύθµιση του χρονοδιακ9πτη νυκτ9ς.

Χρησιµοποιήστε το κουµπί ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ (SLEEP)
Ενώ το κλιµατιστικ λειτουργεί ή έχει σταµατήσει, πιέστε το
κουµπί ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ (SLEEP).
Η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (OPERATION) της εσωτερικής µονάδας
και η πoώτoξακΏ ενδεικτική λυχνία χρονοδιακ9πτη (TIMER) ανάβουν.

Για να ακυρώσετε τον ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
Χρησιµοποιήστε το κουµπί ΤΡΟΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER MODE)
για να επιλέξετε “CANCEL” (Ακύρωση).
Το κλιµατιστικ9 θα ξαναγυρίσει στην
κανονική λειτουργία.

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του χρνου
Πατήστε το κουµπί ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ (SLEEP) άλλη
µία φορά και ρυθµίστε την ώρα χρησιµοποιώντας τα κουµπιά
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER SET) (
/
).

Για να σταµατήσετε το κλιµατιστικ
ταν ο ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ λειτουργεί.
Πιέστε το κουµπί ΑΡΧΗΣ / ΤΕΛΟΥΣ
Λειτουργίας (START / STOP).

κουµπί: Πιέστε για να προχωρήσετε την ώρα.
κουµπί: Πιέστε για να βάλετε πίσω την ώρα.
Υστερα απ9 τρία δευτερ9λεπτα περίπου 9λη η οθ9νη θα ξαναεµφανιστή.

Σχετικά µε το πργραµµα ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ
Για την πρ9ληψη υπερβολικής θέρµανσης ή ψύξης κατά την διάρκεια του ύπνου, ο ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ αυτοµάτως τροποποιή την
ρύθµιση του θερµοστάτη σε σχέση µε την ρύθµιση του χρ9νου. Οταν ο ρυθµισµένος χρ9νος έχει περάσει το κλιµατιστικ9 σταµατά εντελώς.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ:
Lταν βάλετε το πρ9γραµµα ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ η ρύθµιση
του θερµοστάτη χαµηλώνει αυτ9µατα 1 °C κάθε τριάντα λεπτά.
Lταν ο θερµοστάτης έχει χαµηλώσει συνολικά 4 °C η ρύθµιση του
θερµοστάτη διατηρείται µέχρις 9του ο ρυθµισµένος χρ9νος έχει
περάσει,οπ9τε το κλιµατιστικ9 αυτοµάτως σταµατά εντελώς.

Κατά την διάρκεια της Ψύξης / Αφύγρανσης:
Οταν βάλετε το πρ9γραµµα ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ η ρύθµιση
του θερµοστάτη αυξάνει αυτ9µατα 1 °C κάθε εξήντα λεπτά. Οταν
ο θερµοστάτης έχει αυξηθεί συνολικά 2 °C η ρύθµιση του
θερµοστάτη διατηρείται µέχρις 9του ο ρυθµισµένος χρ9νος έχει
περάσει οπ9τε το κλιµατιστικ9 αυτοµάτως σταµατά εντελώς.

ρύθµιση ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ
1 °C

2 °C

3 °C

ρύθµιση ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ
Ρυθµισµένος χρ9νος

4 °C

30
λεπτά

1 ώρα

1 ώρα
1 °C

2 °C

1 ώρα και
30 λεπτά
Ρυθµισµένος χρ9νος

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
Ορισµένα µοντέλα εσωτερικών µονάδων διαθέτουν λυχνία φίλτρου στην οθ9νη εσωτερικής µονάδας ώστε να
υποδεικνύεται η χρονική στιγµή κατά την οποία πρέπει να καθαρίσετε τα φίλτρα.

Για επαναφορά της λυχνίας φίλτρου
Πατήστε το κουµπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ (FILTER RESET).
Η ΛΥΧΝΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ (κ9κκινη) της εσωτερικής µονάδας θα σβήσει.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Χρησιµοποιήστε την ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Λειτουργία στην περίπτωση που
το τηλεχειριστήριο χαθεί ή για κάποιο λ9γο δεν είναι πρ9χειρο.

Χρήση του χειριστηρίου ελέγχων της εσωτερικής µονάδας
Πιέστε το κουµπί ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία του
πίνακα ελέγχου στην εσωτερική µονάδα.
Για να σταµατήσετε την λειτουργία, πιέστε ξανά το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
κουµπί.

● Lταν το κλιµατιστικ9 τίθεται σε
λειτουργία µε το χειριστήριο
ελέγχων της εσωτερικής µονάδας θα
λειτουργήσει µε τον ίδιο τρ9πο 9πως
η Αυτ9µατη λειτουργία που
επιλέχτηκε στο τηλεχειριστήριο.
Ωστ9σο, 9ταν το κλιµατιστικ9 είναι
πολλαπλών τύπων, το µοντέλο µε
άντληση
θερµ9τητας
θα
ακολουθήσει τον τρ9πο λειτουργίας
της άλλης εσωτερικής µονάδας.
● Η επιλεγµένη ταχύτητα του ανεµιστήρα
θα είναι αυτ9µατη “AUTO” και η ένδειξη
του θερµοστάτη θα είναι 24° C.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µνο για το “ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ” (Αντίστροφος Κύκλος).
● Ρυθµίστε την κατεύθυνση του αέρα προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά µε τα κουµπιά AIR DIRECTION του
τηλεχειριστηρίου.
● Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά AIR DIRECTION αφ9του ενεργοποιηθεί η εσωτερική µονάδα και σταµατήσει η κίνηση των
περσίδων κατεύθυνσης ροής του αέρα.

Κατακρυφη ρύθµιση της κατεύθυνσης
Πιέστε το κουµπί SET (Κάθετα).

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!

Κάθε φορά που το κουµπί θα πατηθεί η ακτίνα της κατεύθυνσης του αέρα θα
αλλάξει ως ακολούθως:
1

2

3

4

5

6

7

Τύποι ρυθµίσεων της κατεύθυνσης του αέρα:
1, 2, 3, 4 : Κατά την διάρκεια των τρ9πων λειτουργίας Ψύξη και Αφύγρανση
5, 6, 7
: * Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης
Η ένδειξη της οθ9νης του
τηλεχειριστηρίου δεν αλλάζει.

● Χρησιµοποιήστε τις ρυθµίσεις µεταξύ της κλίµακας που φαίνεται παραπάνω.
● Η κατακ9ρυφη ρύθµιση της κατεύθυνσης του αέρα ρυθµίζεται αυτ9µατα 9πως
φαίνεται σε συνδιασµ9 µε τον τύπο της λειτουργίας που έχει επιλεγεί.
Κατά την διάρκεια των τρ9πων λειτουργίας
Ψύξη και Αφύγρανση

: Οριζ9ντια ροή του αέρα 1
: Προς τα κάτω ροή του αέρα 7

* Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης

● Κατά την διάρκεια του Αυτ9µατου τρ9που λειτουργίας, για ένα λεπτ9 ύστερα
απ9 την αρχή της λειτουργίας η ροή του αέρα θα είναι οριζ9ντια 1, η κατεύθυνση
της ροής του αέρα δεν µπορεί να ρυθµιστεί κατ’ αυτήν την περίοδο.

Οριζντια Ρύθµιση ∆ιεύθυνσης Αέρα
Πατήστε το κουµπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) (Οριζντια).
Κάθε φορά που το κουµπί θα πατηθεί η ακτίνα της κατεύθυνσης του αέρα θα
αλλάξει ως ακολούθως:
1

2

3

4

5

Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή ξένα
αντικείµενα µέσα στις θυρίδες εξαγωγής
καθώς ο ανεµιστήρας περιστρέφεται µε
µεγάλη ταχύτητα και µπορεί να προξενήσει
τραυµατισµ9.
● Αν επιχειρήσετε να µετακινήσετε τα
πτερύγια κατεύθυνσης αέρα ΕΠΑΝΩ/
ΚΑΤΩ ή τις περσίδες κατεύθυνσης
αέρα ∆ΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ µε το χέρι,
ενδεχοµένως η µονάδα να µη
λειτουργεί κανονικά. Στην περίπτωση
αυτή επανεκκινήστε το µηχάνηµα. Οι
περσίδες θα πρέπει να λειτουργήσουν
κανονικά.
● Κατά τις λειτουργίες της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
και της ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ, µην ρυθµίζετε τις
περσίδες κατακ9ρυφης διεύθυνσης του
αέρα στην θέση της θέρµανσης (5-7)
για µεγάλες χρονικές περι9δους, δι9τι
ίσως ατµοί νερού συµπυκνωθούν στις
περσίδες της θυρίδας εξαγωγήςκαι
σταγ9νες νερού ίσως τρέξουν απ9 το
κλιµατιστικ9. Εάν, κατά τον τρ9πο
λειτουργίας Ψύξης και Αφύγρανσης, οι
περσίδες
κατεύθυνσης
αέρα
παραµείνουν στη ρύθµιση θέρµανσης για
περισσ9τερο απ9 30 λεπτά, θα
επανέλθουν αυτοµάτως στη θέση τους
4.
● Lταν η συσκευή χρησιµοποιήται απ9
νήπια, παιδιά, ηλικιωµένους ή
αρρώστους η κατεύθυνση του αέρα
και η θερµοκρασία του χώρου πρέπει
να λαµβάνονται σοβαρά υπ’ 9ψιν πριν
να γίνουν οι ρυθµίσεις.

Η ένδειξη στο Τηλεχειριστήριο δεν αλλάζει.
∆ΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ Αεριστήρες ∆ιεύθυνσης Αέρα

● Χρησιµοποιήστε, τις ρυθµίσεις διεύθυνσης αέρα της κλίµακας που φαίνεται
παραπάνω.
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ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Βάλετε µπροστά το κλιµατιστικ9 πριν να πραγµατοποιήσετε αυτή την διαδικασία.

Επιλογή παλινδροµικής λειτουργίας (SWING)
Πατήστε το κουµπί SWING.
Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί SWING, η παλινδροµική λειτουργία αλλάζει ως εξής.
Παλινδρ9µηση κάτω/πάνω
∆ιακοπή παλινδρ9µησης

Παλινδρ9µηση αριστερά/δεξιά

Παλινδρ9µηση κάτω/πάνω/αριστερά/δεξιά

∆ιακοπή παλινδροµικής λειτουργίας (SWING)
Πατήστε το κουµπί SWING και επιλέξτε STOP.
Η κατεύθυνση της ροής του αέρα επιστρέφει στη ρύθµιση που ήταν επιλεγµένη
πριν απ9 την έναρξη της παλινδρ9µησης.

Σχετικά µε την ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
● Για να επιλέξετε παλινδροµική λειτουργία Up/Down
Ακτίνα Περιστροφής
1 ως 4
3 ως 7
1 ως 4
3 ως 7

Ο τύπος λειτουργίας
Ψύξη/Αφύγρανση
Θέρµανση
Ανεµιστήρας (1 ~ 4)*1
Ανεµιστήρας (5 ~ 7)*1
*1

● Η παλινδροµική λειτουργία ενδέχεται να σταµατά
προσωρινά 9ταν δεν λειτουργεί ο ανεµιστήρας του
κλιµατιστικού ή 9ταν λειτουργεί σε πολύ χαµηλές
στροφές.

Η θέση που είχαν οι περσίδες πριν τη λειτουργία
ταλάντωσης δίνεται σε παρένθεση.

● Για να επιλέξετε παλινδροµική λειτουργία Left/Right
Ακτίνα Περιστροφής
1 ως 5 (Τελική ακτίνα)
1 ως 5 (Τελική ακτίνα)
1 ως 5 (Τελική ακτίνα)

Ο τύπος λειτουργίας
Ψύξη/Αφύγρανση
Θέρµανση
Ανεµιστήρας

● Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ λειτουργία ενδέχεται να σταµατά
προσωρινά, 9ταν ο ανεµιστήρας του κλιµατιστικού δεν
λειτουργεί ή 9ταν λειτουργεί σε πολύ χαµηλές στροφές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)
Πριν να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θέστε σε λειτουργία το κλιµατιστικ9.

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)
Πατήστε το κουµπί ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ).
Στην οθ9νη της µονάδας τηλεχειριστηρίου εµφανίζεται η ένδειξη “ECO”.
Ξεκινά η οικονοµική λειτουργία.

Για να διακψετε τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)
Πατήστε ξανά το κουµπί ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ).
Η ένδειξη “ECO” σβήνει απ9 την οθ9νη της µονάδας τηλεχειριστηρίου.
Ξεκινά η κανονική λειτουργία.

Σχετικά µε τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)
Κατά τη µέγιστη απ9δοση, η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) αποτελεί περίπου το 70% της κανονικής λειτουργίας του
κλιµατιστικού για ψύξη και θέρµανση.
Lταν εκτελείται η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) κατά τη λειτουργία ψύξης, η αφύγρανση βελτιώνεται. Η λειτουργία
αυτή είναι ιδιαίτερα βολική 9ταν θέλετε να αφαιρέσετε την υγρασία απ9 το χώρο χωρίς να µειώσετε σηµαντικά τη
θερµοκρασία του.
Κατά τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ), η ρύθµιση θερµοστάτη αλλάζει αυτ9µατα ανάλογα µε τη θερµοκρασία ώστε
να αποφευχθεί η περιττή ψύξη και θέρµανση µε σκοπ9 την οικονοµικ9τερη λειτουργία.
● Εάν ο χώρος δεν ψύχεται (ή θερµαίνεται) καλά κατά την οικονοµική λειτουργία, επιλέξτε κανονική λειτουργία.
● Μ9λις σταµατήσει η λειτουργία του κλιµατιστικού, η κανονική λειτουργία ξεκινά 9ταν τεθεί ξανά σε λειτουργία η εσωτερική
µονάδα.
● Κατά την περίοδο ανίχνευσης στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ (AUTO) λειτουργία, η λειτουργία κλιµατιστικού δε θα αλλάξει σε ECONOMY
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ), ακ9µη και αν επιλεχτεί η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) µε πάτηµα του κουµπιού ECONOMY
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ).
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΠΡΟΣΟΧΗ!

● Προτού το καθάρισµα της µονάδας σιγουρευτείτε να σταµατήσετε την µονάδα και να βγάλετε
το ρεύµα.
● Σιγουρευτείτε 9τι το πλέγµα εισ9δου αέρος είναι τοποθετηµένο ασφαλώς.
● Lταν Αφαιρείτε και ξανατοποθετήτε τα Φίλτρα αέρος βεβαιωθήτε οτι δεν εγγίζετε τον
εναλλάκτη θερµ9τητος δι9τι µπορεί να προκύψει προσωπικ9ς τραυµατισµ9ς.

Καθαρισµς του φίλτρου αέρα
)ταν η ενδεικτική λυχνία του ΦΙΛΤΡΟΥ
αναβοσβήνει, αφαιρέστε το φίλτρο και
καθαρίστε το.
1. Τραβήξτε προς τα έξω τις δύο άκρες και
το κέντρο στις Γρίλιες Αναρρφησης για
να τις βγάλετε.

4. Βάλτε πάλι τα Φίλτρα Αέρα στις Γρίλιες
Αναρρφησης.
1 Τα Φίλτρα Αέρα εφαρµ9ζουν στο εσωτερικ9 των
Γριλιών Αναρρ9φησης. (Σχήµα 1)
2 Οι κάτω άκρες των φίλτρων αέρα πρέπει να
εφαρµ9ζουν µέσα στα στηρίγµατα των φίλτρων.
(Σχήµα 1)
3 Οι πάνω άκρες των Φίλτρων Αέρα πρέπει να
εφαρµ9ζουν κάτω απ9 τις προεξοχές που υπάρχουν
στο πάνω µέρος στις Γρίλιες Αναρρ9φησης. (Σχήµα 2)
Φίλτρο Αέρα

Περίπου 30 mm
Πλευρικ9
Πλαίσιο
Άγκιστρο

(Σχήµα 1)

(Σχήµα 2)

Εγκοπή
Βραχίονας

Βραχίονας

Στήριγµα φίλτρου

Γρίλιες Αναρρ9φησης

2. Τραβήξτε τα Φίλτρα Αέρα προς τα πάνω
για να τα βγάλετε.
Σπρώξτε τα χερούλια των φίλτρων ώστε
ν’αποµακρυνθούν απ9 τις Γρίλιες Αναρρ9φησης στην
κατεύθυνση 1, µετά τραβήξτε τα Φίλτρα Αέρα για να
βγουν.

5. Σπρώξτε στις δύο άκρες και στο κέντρο
των Γριλιών Αναρρφησης για να τις
βάλετε πάλι στη θέση τους.

1
Φίλτρο Αέρα

Στήριγµα
Βάση

Χερούλι

Γρίλιες Αναρρ9φησης

3. Καθαρίστε τα Φίλτρα Αέρα.
Αφαιρέστε τη σκ9νη απ9 τα Φίλτρα Αέρα
χρησιµοποιώντας την ηλεκτρική σκούπα ή µε πλύσιµο.
Μετά το πλύσιµο, αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν
καλά σε µέρος που δεν θα είναι εκτεθειµένα στο φως
του ήλιου.

● Η βρωµιά µπορεί να καθαριστή είτε µε µια ηλεκτρική
σκούπα ή πλύντε µε ένα διάλυµµα µαλακού
απορρυπαντικού σε χλιαρ9 νερ9. Αν το πλύνετε
βεβαιωθήτε να το στεγνώστε εντελώς σε ένα σκιερ9
µέρος, πριν να το ξανατοποθετήσετε.
● Εάν αφήσετε την βρωµιά να µαζευτή στο φίλτρο αέρα, η
ροή του αέρα θα ελαττωθεί, χαµηλώνοντας την απ9δοση,
και αυξάνοντας τον θ9ρυβο λειτουργίας.
● Αφού η συσκευή τεθεί σε λειτουργία, πατήστε το κουµπί
του φίλτρου στο τηλεχειριστήριο για να σβήσει η
ενδεικτική λυχνία του φίλτρου.

● Lταν χρησιµοποιήτε την µονάδα για εκτεταµένες περι9δους, η µονάδα µπορεί να µαζέψει βρωµιά µέσα, ελαττώνοντας
την απ9δοσή της. Συστήνουµε να βάζετε να ελέγχουν την µονάδα τακτικά, επιπροσθέτως στον δικ9 σας καθαρισµ9 και
φροντίδα.
● Lταν καθαρίζετε το σώµα µην χρησιµοποιήτε νερ9 θερµ9τερο απ9 40° C, σκληρά σφουγγαράκια καθαρισµού η πτητικά
µέσα 9πως βενζίνη καθαρισµού ηδιαλυτικά.
● Μην εκθέτετε το κλιµατιστικ9 σε υγρά εντοµοκτ9να η σπρέυ για τα µαλλιά.
● Lταν δεν χρησιµοποιήτε την µονάδα για ένα µήνα η περισσ9τερο πρώτα αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήση συνεχώς
για περίπου µισή µέρα µια µέρα µε καλ9 καιρ9, για να εξασφαλίσετε 9τι τα εσωτερικά µέρη είναι στεγνά.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Lταν στον ίδιο χώρο είναι εγκατεστηµένα δύο ή περισσ9τερα κλιµατιστικά και µε το τηλεχειριστήριο δεν αλλάζουν οι
ρυθµίσεις του κλιµατιστικού που θέλετε, αλλάξτε την κωδικοποίηση σήµατος του τηλεχειριστηρίου ώστε να ελέγχει τη
λειτουργία µ9νο του συγκεκριµένου κλιµατιστικού (τέσσερις διαθέσιµες επιλογές).
Lταν στον ίδιο χώρο είναι εγκατεστηµένα δύο ή περισσ9τερα κλιµατιστικά, απευθυνθείτε στο κατάστηµα πώλησης για τη
ρύθµιση της κωδικοποίησης σήµατος σε κάθε κλιµατιστικ9 ξεχωριστά.

Επιλογή κωδικοποίησης σήµατος του τηλεχειριστηρίου
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για την επιλογή της κωδικοποίησης σήµατος
του τηλεχειριστηρίου. (Έχετε υπ9ψη σας 9τι δεν είναι δυνατή η λήψη του
σήµατος απ9 το κλιµατιστικ9 εάν δεν έχει προηγουµένως ρυθµιστεί κατάλληλα
για τη συγκεκριµένη κωδικοποίηση σήµατος.)

1
2
3
4

Πιέστε το κουµπί START/STOP (ΑΡΧΗ/ΤΕΛΟΣ λειτουργίας) µέχρι
στην οθνη του τηλεχειριστηρίου να εµφανιστεί µνο το ρολι.
Πιέστε το κουµπί ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και κρατήστε το
πατηµένο τουλάχιστον πέντε δευτερλεπτα για να εµφανιστεί
η τρέχουσα κωδικοποίηση σήµατος (αρχικά ορισµένη σε ).
Πιέστε τα κουµπιά
/
για να αλλάξετε την
κωδικοποίηση του σήµατος µε τη σειρά
.
Ο κωδικς που εµφανίζεται στην οθνη πρέπει να είναι
ίδιος µε τον κωδικ του σήµατος του κλιµατιστικού.
Πιέστε ξανά το κουµπί ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να
εµφανιστεί πάλι στην οθνη το ρολι. Τώρα µπορείτε
να αλλάξετε την κωδικοποίηση σήµατος.

Αν εντ9ς 30 δευτερολέπτων απ9 την εµφάνιση της κωδικοποίησης του σήµατος στην οθ9νη δεν πιέσετε κανένα
κουµπί, το σύστηµα επιστρέφει στην αρχική ένδειξη ρολογιού. Στην περίπτωση αυτή, αρχίστε ξανά απ9 το βήµα 1.
Η κωδικοποίηση σήµατος του κλιµατιστικού είναι ρυθµισµένη σε Α απ9 το εργοστάσιο. Απευθυνθείτε στο κατάστηµα
πώλησης για να αλλάξετε την κωδικοποίηση του σήµατος.
Το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στην αρχική ρύθµιση Α για την κωδικοποίηση σήµατος 9ταν αλλάξετε µπαταρίες. Αν
είχατε προηγουµένως αλλάξει την προεπιλεγµένη κωδικοποίηση σήµατος, πρέπει να επαναλάβετε τη ρύθµιση αφού
αλλάξετε µπαταρίες.
Αν δεν γνωρίζετε τη ρύθµιση για την κωδικοποίηση σήµατος του κλιµατιστικού, δοκιµάστε µε τη σειρά 9λες τις
διαθέσιµες επιλογές (
) για να βρείτε µε ποια κωδικοποίηση λειτουργεί το κλιµατιστικ9.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µνο για το “ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ” (Αντίστροφος Κύκλος).
Στην περίπτωση που θα παρουσιαστεί βλάβη (µυρωδιά καµµένου κ. λ. π.) σταµατήστε αµέσως τη λειτουργία,
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!
βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας απ9 την πρίζα ή κλείστε το διακ9πτη του κυκλώµατος και απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτηµένο προσωπικ9 τεχνικής υποστήριξης. Απλά κλείνοντας τον διακ9πτη δεν θα αποσυνδέσει
τελείως την µονάδα απο την ηλεκτρική πηγή. Πάντοτε βεβαιωθείτε να βγάζετε την πρίζα απο το ρεύµα η να
κλείνετε τον διακ9πτη κυκλώµατος ώστε να εξασφαλίσετε 9τι το ρεύµα είναι τελείως κοµµένο.
Προτού να ζητήσετε επισκευή, πραγµατοποιήστε τους παρακάτω ελέγχους:
Σύµπτωµα
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

∆εν λειτουργεί αµέσως:

Ακούγεται θ9ρυβος:

Πρβληµα

∆ές
Σελίδα

● Εάν η µονάδα είναι σταµατηµένη και ξαφνικά ξαναξεκινήση ο
συµπιεστής δεν θα λειτουργήσει για 3 λεπτά περίπου για να
αποφευχθή κάψιµο της ασφάλειας.
● Οποτεδήποτε η πρίζα αποσυνδεθεί και µετά ξανασυνδεθεί, το
κύκλωµα προστασίας θα λειτουργήσει για 3 λεπτά, αποτρέποντας
την λειτουργία της µονάδας κατ’ αυτήν την περίοδο.

—

● Κατά την λειτουργία και αµέσως µετά το σταµάτηµα της µονάδας ο ήχος
του νερού που κυλά στις σωληνώσεις του κλιµατιστικού µπορεί να ακουστεί.
Επίσης θ9ρυβος µπορεί να είναι ιδιαίτερα αντιληπτ9ς για περίπου δυο η
τρία λεπτά µετά την αρχή της λειτουργίας (ήχος ψυκτικού που κυλά).
● Κατά την λειτουργία, ενας ελαφρά τσιριχτ9ς θ9ρυβος µπορεί να
ακουστεί. Αυτ9 είναι το αποτέλεσµα µικρών διαστολών και συστολώντου
µπροστινού καλύµατος οφειλ9µενες στις αλλαγές θερµοκρασίας.

—

*● Κατά τη διάρκεια του τρ9που λειτουργίας θέρµανσης, ενδέχεται
να ακούγεται περιοδικά κάποιος συριγµ9ς. Ο ήχος αυτ9ς
προέρχεται απ9 τη λειτουργία αυτ9µατης απ9ψυξης.

14
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µνο για το “ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ” (Αντίστροφος Κύκλος).
Πρβληµα

∆ές
Σελίδα

● Κάποια µυρωδιά µπορεί να παραγεί απο την εσωτερική µονάδα. Αυτή
η µυρωδιά είναι το αποτέλεσµα των οσµών του χώρου (επίπλωση,
καπνς, κλπ.) που έχουν απορροφηθεί µέσα στο κλιµατιστικ.

—

● Κατά την Ψύξη ή την Αφύγρανση, µια λεπτή πάχνη µπορεί να ειδωθεί
να βγαίνει απ την εσωτερική µονάδα. Αυτ οφείλεται στην απτοµη
ψύξη του αέρα του χώρου απ τον αέρα που εκπέµπεται απ το
κλιµατιστικ, µε αποτέλεσµα την συµπύκνωση και την οµίχλη.

—

*● Κατά τη διάρκεια του τρπου λειτουργίας θέρµανσης, ο ανεµιστήρας της εξωτερικής
µονάδας ενδέχεται να σταµατήσει και απ τη µονάδα µπορεί να εµφανιστεί ατµς.
Το φαινµενο αυτ οφείλεται στη λειτουργία αυτµατης απψυξης.

14

*● Κατά την Θέρµανση στην αρχή ο εσωτερικς ανεµιστήρας εργάζεται
σε πολύ χαµηλές στροφές, µέχρι να ζεσταθεί η εσωτερική µονάδα.
*● =ταν αρχίζει η Θέρµανση εάν η θερµοκρασία του χώρου υψώνεται
πάνω απ την θερµοκρασία του θερµοστάτη η εξωτερική µονάδα θα
σταµατήση και η εσωτερική µονάδα θα λειτουργήση σε χαµηλή
ταχύτητα ανεµιστήρος. Εάν επιθυµείτε να θερµάνετε περισστερο
το χώρο, ρυθµίστε το θερµοστάτη σε υψηλτερη τιµή θερµοκρασίας.

—

*● Κατά την λειτουργία της Θέρµανσης, η µονάδα θα σταµατήσει προσωρινά
την λειτουργία (µεταξύ 7 και 15 λεπτών) καθώς η διαδικασία Αυτµατης
Λειτουργίας λειτουργεί. Κατά την διάρκεια της Αυτµατης Λειτουργίας
Απψυξης, η ενδεικτική λυχνία Λειτουργίας θα αναβοσβήνει.

14

● Ο ανεµιστήρας µπορεί να δουλεύει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα κατά την
Αφύγρανση η ταν η µονάδα ανιχνεύει την θερµοκρασία του χώρου.

—

● Στην περίπτωση της µονάδας Πολλαπλού Τύπου, εάν οι πολλαπλές
µονάδες λειτουργούνται σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας
πως φαίνεται παρακάτω, οι µονάδες που λειτουργούν έπειτα θα
σταµατήσουν και
θα εµφανιστεί στην οθνη του
τηλεχειριστηρίου των σταµατηµένων εσωτερικών µονάδων.
Λειτουργία θέρµανσης και λειτουργία ψύξης (ή στεγνή λειτουργία)
Λειτουργία θέρµανσης και λειτουργία ανεµιστήρα

16

● Κατά τη λειτουργία QUIET (ΑΘΟΡΥΒΗ), ο ανεµιστήρας λειτουργεί
µε πολύ χαµηλή ταχύτητα.

—

● Στην λειτουργία Αυτµατου ανιχνεύσεως, ο ανεµιστήρας θα
δουλεύει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα.

—

Νερ παράγεται απ την
εξωτερική µονάδα:

*● Κατά τη διάρκεια του τρπου λειτουργίας θέρµανσης, ενδέχεται
να εκρέει νερ λγω της λειτουργίας αυτµατης απψυξης.

14

Η ενδεικτική λυχνία του
ΦΙΛΤΡΟΥ αναβοσβήνει:

● Καθαρίστε το φίλτρο. Στη συνέχεια, σβήστε την ενδεικτική λυχνία
του ΦΙΛΤΡΟΥ.

8

∆εν λειτουργεί καθλου:

● Μήπως ο κεντρικς διακπτης είναι κλειστς;
● Μήπως έγινε διακοπή ρεύµατος;
● Μήπως κάηκε η ασφάλεια ή µήπως έπεσε ο αυτµατος;

—

Σύµπτωµα
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μυρίζει:

Πάχνη η Ατµς βγαίνει:

Η ροή του αέρα είναι
αδύνατη η σταµατά:

ΞΑΝΑΕΛΕΓΞΤΕ

● Μήπως λειτουργεί ο Χρονοδιακπτης;

7 ως 8

● Μήπως το φίλτρο αέρος είναι λερωµένο;
● Μήπως η είσοδος η έξοδος του αέρος στο κλιµατιστικ είναι
βουλωµένη;
● Ρυθµίσατε σωστά την θερµοκρασία χώρου (Θερµοστάτης);
● Μήπως υπάρχει παράθυρο η πρτα ανοικτ;
● Στην περίπτωση Ψύξης µήπως κάποιο παράθυρο επιτρέπει την είσοδο
λαµπρού ηλιακού φωτς να εισέλθει; (Κλείστε τις κουρτίνες.)
● Στην περίπτωση Ψύξης, µήπως υπάρχουν θερµαντικά σώµατα και
υπολογιστές µέσα στον χώρο, η µήπως υπάρχουν υπερβολικά άτοµα;

—

● Έχει ρυθµιστεί η µονάδα στη λειτουργία QUIET (ΑΘΟΡΥΒΗ);

—

Η
µονάδα
λειτουργεί
διαφορετικά απ τις ρυθµίσεις
του τηλεχειριστηρίου:

● Μήπως οι µπαταρίες τηλεχειριστηρίου είναι άδειες;
● Οι µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν µπεί σωστά;

4

∆ε λαµβάνεται σήµα µετά την
αντικατάσταση των µπαταριών
της µονάδας τηλεχειριστηρίου:

● Χρησιµοποιείτε κωδικ σήµατος κλιµατιστικού διαφορετικ απ
τον κωδικ σήµατος A;

12

Χαµηλή Ψυκτική
(ή *Θερµαντική)
απδοση:

Αν το πρβληµα επιµείνει µετά τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, εάν παρατηρήσετε οσµή καµένου ή εάν η ενδεικτική
λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ) και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνουν, σταµατήστε αµέσως τη λειτουργία,
αποσυνδέστε το φις απ την πρίζα και συµβουλευτείτε ειδικευµένο προσωπικ σέρβις.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µνο για το “ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ” (Αντίστροφος Κύκλος).

*Θερµαντική Απδοση

*Αυτµατη απψυξη ελεγχµενη απ µικρουπολογιστή

● Αυτ9 το κλιµατιστικ9 χρησιµοποιή µια αντλία ζέστης που
απορροφά την ζέστη απ’ έξω και την φέρνει µέσα. Κατά
συνέπεια, η Θερµαντική Απ9δοση ελαττώνεται καθώς η
θερµοκρασία έξω πέφτει. Εάν διαπιστώσετε 9τι η
θέρµανση του χώρου είναι ανεπαρκής, συνιστούµε την
χρήση αυτού του κλιµατιστικού σε συνδυασµ9 µαζί µε
άλλους τύπους θερµαντικών συσκευών.
● Τα κλιµατιστικά τύπου αντλίας χρησιµοποιούν
επανακυκλοφ9ρηση θερµού αέρα για να θερµάνουν 9λον τον
χώρο µε αποτέλεσµα θα χρειαστεί κάποιος χρ9νος µετά την
αρχή της λειτουργίας µέχρις 9του θερµανθεί 9λος ο χώρος.

*)ταν η Εσωτερική και Εξωτερική Θερµοκρασία είναι Υψηλές
● Lταν και οι δύο εσωτερική και εξωτερική θερµοκρασία
είναι υψηλές κατά την διάρκεια της χρήσης του τρ9που
λειτουργίας θέρµανσης, ο ανεµιστήρας της εξωτερικής
µονάδας µπορεί να κάνει διακοπές κατά καιρούς.

● Οταν χρησιµοποιήται η Θέρµανση κάτω απο συνθήκες
χαµηλής εξωτερικής θερµοκρασίας και υψηλής
υγρασίας, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τον
σχηµατισµ9 πάγου µέσα στην εξωτερική µονάδα,
ελαττώνοντας την θερµαντική της απ9δοση.
Για να αποφευχθεί αυτ9 το είδος µειωµένης απ9δοσης
αυτή η µονάδα είναι εφοδιασµένη µε ένα πρ9γραµµα
αυτ9µατη απ9ψυξη ελεγχ9µενη απ9 µικρουπολογιστή.
Εάν ο πάγος σχηµατιστεί, το κλιµατιστικ9 θα κάνει µια
παροδική διακοπή και το κύκλωµα αποψύξεως θα
λειτουργήσει σύντοµα (για περίπου 4 ως 15 λεπτά).
Κατά την διάρκεια της Αυτ9µατης Λειτουργίας Απ9ψυξης,
η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (πράσινη) θα αναβοσβήνει.

*Χαµηλή Ψύξη Περιβάλλοντος
● Lταν η εξωτερική θερµοκρασία πέφτει, οι ανεµιστήρες
της εξωτερικής µονάδας µπορεί να αλλάξουν στη
Χαµηλή Ταχύτητα.

*Ταχύτητα ανεµιστήρα: AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)
Θέρµανση:
Ο Ανεµιστήρας θα λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα 9ταν
ο αέρας που βγαίνει απ9την εσωτερική µονάδα είναι χαµηλ9ς.
Ψύξη:
Καθώς η θερµοκρασία του χώρου πλησιάζει αυτήν για
την οποία έχει ρυθµιστεί ο θερµοστάτης, η ταχύτητα του
Ανεµιστήρα ελλατώνεται.
Ανεµιστήρας:
Ο ανεµιστήρας λειτουργεί µε χαµηλή ταχύτητα.

*Hot start (Θερµή εκκίνηση, στη λειτουργία θέρµανσης)
Η εσωτερική µονάδα αποτρέπει τα ψυχρά ρεύµατα 9ταν
αρχίζει η λειτουργία θέρµανσης.
Ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας σταµατήσει να
λειτουργεί ή θα λειτουργεί σε πολύ χαµηλή ταχύτητα έως
9του ο εναλλάκτης θερµ9τητας φθάσει στην καθορισµένη
θερµοκρασία.

Λειτουργίες: Αυτµατο (AUTO)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΞΗΣ
● Lταν η θερµοκρασία του χώρου είναι 2° C. υψηλ9τερη απ9
την ρυθµισµένη θερµοκρασία ο διακ9πτης τρ9που
λειτουργίας θα γυρίσει ανάµεσα στην Ψύξη και Αφύγρανση.

● Κατά την διάρκεια του τρ9που λειτουργίας Αφύγρανση,
η λειτουργία του Ανεµιστήρα είναι ρυθµισµένη στο
ΧΑΜΗΛΟ ελάχιστο 9ριο ψύξης και ο Ανεµιστήρας χώρου,
πιθαν9ν είναι να σταµατήσει στιγµιαία να ρολάρει.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (Αντίστροφος Κύκλος)
Λειτουργία αυτµατης αλλαγής
● Lταν έχει επιλεχθεί η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το κλιµατιστικ9 επιλέγει τον κατάλληλο τρ9πο
λειτουργίας ανάλογα µε την θερµοκρασία του χώρου σας.
● Lταν προηγουµένως έχει επιλεχθεί η ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ο ανεµιστήρας θα λειτουργήσει
σε πολύ χαµηλή ταχύτητα για ένα περίπου λεπτ9, στην
διάρκεια του οποίου η µονάδα ανιχνεύει τις συνθήκες του
χώρου και επιλέγει τον κατάλληλο τρ9πο λειτουργίας.
Εάν η διαφορά µεταξύ της ρύθµισης του θερµοστάτη
και της πραγµατικής θερµοκρασίας του δωµατίου είναι
µεγαλύτερη απ9 +2 °C
→ Στον τρ9πο λειτουργίας Ψύξης ή Αφύγρανσης
(Εάν η εξωτερική θερµοκρασία είναι χαµηλή, µπορεί
να επιλεχτεί η ανιχνευτική λειτουργία.)
Εάν η διαφορά µεταξύ της ρύθµισης του θερµοστάτη
και της πραγµατικής θερµοκρασίας του δωµατίου είναι
µεγαλύτερη απ9 ±2 °C
→ Στον τρ9πο λειτουργίας Παρακολούθησης
Εάν η διαφορά µεταξύ της ρύθµισης του θερµοστάτη
και της πραγµατικής θερµοκρασίας του δωµατίου είναι
µεγαλύτερη απ9 –2 °C
→ Στον τρ9πο λειτουργίας Θέρµανσης
(Εάν η εξωτερική θερµοκρασία είναι υψηλή, µπορεί
να επιλεχτεί η ανιχνευτική λειτουργία.)

● Lταν η θερµοκρασία του δωµατίου σας είναι κοντά στην
τιµή του θερµοστάτη, το κλιµατιστικ9 θα αρχίσει τη
λειτουργία ελέγχου θερµοκρασίας. Στον τρ9πο
λειτουργίας συστήµατος ελέγχου, ο ανεµιστήρας θα
λειτουργεί στη χαµηλή ταχύτητα. Εάν, εποµένως, η
θερµοκρασία του χώρου αλλάζει, το κλιµατιστικ9 για
άλλη µια φορά θα επιλέξει την αντίστοιχη λειτουργία
(Θέρµανση, Ψύξη) προκειµένου να ρυθµίσει την
θερµοκρασία ανάλογα µε την δεδοµένη ένδειξη του
θερµοστάτη. (Η διακύµανση της λειτουργίας συστήµατος
ελέγχου είναι ±2 °C σχετική µε την ένδειξη του
θερµοστάτη.)
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σχετικά µε τον Τρπο Λειτουργίας
Θέρµανση:
● Χρησιµοποιήστε για να θερµάνετε τον χώρο σας.
● Lταν η θέρµανση επιλέγεται, το κλιµατιστικ9 θα λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή
ταχύτητα για περίπου 3 ως 5 λεπτά, µετά τα οποία θα αλλάξει στην επιλεγµένη
ρύθµιση ανεµιστήρα. Αυτή η χρονική περίοδος χορηγείται για να επιτρέψει στην
εσωτερική µονάδα να προθερµανθεί πριν απ9 την κανονική λειτουργία.
● Lταν η θερµοκρασία του χώρου είναι πολύ χαµηλή µπορεί να σχηµατιστεί πάγος στην
εξωτερική µονάδα και ίσως να προκαλέσει πτώση της απ9δοσής της. Για να µπορέσει
να αποβάλει αυτ9 τον πάγο, η µονάδα, αυτ9µατα µπαίνει σε κύκλο απ9ψυξης απ9
καιρού σε καιρ9. Κατά την διάρκεια της Αυτ9µατης Λειτουργίας Απ9ψυξης, η ενδεικτική
λυχνία Λειτουργίας θα αναβοσβήνει και η θέρµανση θα διακοπεί.
● Μετά την έναρξη λειτουργίας της θέρµανσης, χρειάζεται κάποιο χρονικ9
διάστηµα για να ζεσταθεί το δωµάτιο.
Ψύξη:
● Χρησιµοποιήστε για να ψύξετε τον χώρο σας.
Αφύγρανση:
● Χρησιµοποιήστε για να δροσίσετε τον χώρο σας ελαφρά ενώ αφαιρείτε την υγρασία.
● ∆εν µπορείτε να θερµάνετε τον χώρο κατά την Αφύγρανση.
● Η συσκευή θα λειτουργήσει σε χαµηλή ταχύτητα για να τροποποιήση την υγρασία
του δα χώρου ο Ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας µπορεί να σταµατά π9τε
- π9τε. Επίσης, ο Ανεµιστήρας µπορεί να λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα
9ταν ανιχνεύει την υγρασία του χώρου.
● Η ταχύτητα του Ανεµιστήρα δεν µπορεί να αλλάξει χειιροκίνητα αν έχει επιλεγεί
η Αφύγρανση.

Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης:
Ρυθµίσετε τον θερµοστάτη σε µιά
θερµοκρασία που είναι υψηλ9τερη απ9
την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου. Η
Θέρµανση δεν θα λειτουργήσει εάν ο
θερµοστάτης έχει ρυθµιστεί χαµηλ9τερα
απ9 την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου.
Κατά την διάρκεια της Ψύξης /
Αφύγρανσης:
Ρυθµίσετε τον θερµοστάτη σε µιά
θερµοκρασία που είναι χαµηλ9τερη απ9
την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου. Η
Ψύξη και η Αφύγρανση δεν θα
λειτουργήσουν εάν ο θερµοστάτης έχει
ρυθµιστεί υψηλ9τερα απ9 την τρέχουσα
θερµοκρασία χώρου (στην Ψύξη µ9νο ο
Ανεµιστήρας θα λειτουργήσει).
Κατά την διάρκεια του Ανεµιστήρα:
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
µονάδα για να θερµάνετε ή να ψύξετε το
χώρο σας.

Ανεµιστήρας:
● Χρησιµοποιείστε, για να ανανεώσετε απ’ άκρη σ’ άκρη, τον αέρα στο χώρο σας.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ Επανεκκίνηση
Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος
● Η τροφοδοσία του κλιµατιστικού έχει σταµατήσει απ9
µια διακοπή ρεύµατος. Το κλιµατιστικ9 θ’ αρχίσει
αυτοµάτως την λειτουργία του 9ταν αποκατασταθεί το
ρεύµα στον προηγούµενο τρ9πο λειτουργίας του.
● Εάν κάποια διακοπή ρεύµατος συµβή κατά την διάρκεια
της λειτουργίας, διακοπή ρεύµατος ο χρονοδιακ9πτης θα
επανατοποθετηθεί και η µονάδα θ’ αρχίσει (ή θα
σταµατήσει) λειτουργία στην νέα ρύθµιση χρ9νου. Στην
περίπτωση πού αυτ9 το είδος σφάλµατος συµβεί η ένδειξη
του ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (πoώτoξακΏ) θ’ αναβοσβήνει.

● Χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών (ξυριστική µηχανή,
κλπ.) ή κοντινή χρήση ασύρµατου ραδιφωνικού
εκποµπού µπορεί να προκαλέσει βλάβη του
κλιµατιστικού. Σ’ αυτήν την περίπτωση αποσυνδέστε
προσωρινά την πρίζα, ξανασυνδέστε την και
χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ξαναρχίσετε
την λειτουργία.
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Κλιµατιστικ Πολλαπλού τύπου
Αυτή η εσωτερική µονάδα µπορεί να συνδεθεί σε µια πολλαπλού τύπου εξωτερική µονάδα. Το κλιµατιστικ9 πολλαπλού
τύπου επιτρέπει σε πολλαπλές εσωτερικές µονάδες να λειτουργούν σε διαφορετικά µέρη. Οι εσωτερικές µονάδες πρέπει
να λειτουργούν ταυτ9χρονα σύµφωνα µε την αντίστοιχη ισχύ τους.

Ταυτχρονη Χρήση Πολλαπλών µονάδων
Οδηγίες που σχετίζονται µε τον αναστροφέα (inverter) (❖) ισχύουν µνο για το “ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ”.
● Lταν χρησιµοποιείτε ένα κλιµατιστικ9 πολλαπλού τύπου,
οι πολλαπλές εσωτερικές µονάδες µπορούν να
λειτουργήσουν ταυτ9χρονα, αλλά 9ταν δύο ή
περισσ9τερες εσωτερικές µονάδες της ίδιας οµάδας
λειτουργούν ταυτ9χρονα, η θερµική και ψυκτική
αποτελεσµατικ9τητα θα είναι µικρ9τερη απ’ 9ταν µία
µονάδα λειτουργεί µ9νη της. Συνεπώς, 9ταν επιθυµείτε
να χρησιµοποιήσετε περισσ9τερες απ9 µία εσωτερικές
µονάδας για ψύξη ταυτ9χρονα, η χρήση θα πρέπει να
γίνεται τη νύχτα και άλλες περι9δους 9που απαιτείται
λιγ9τερη ισχύς. Κατά τον ίδιο τρ9πο, 9ταν πολλαπλές
εσωτερικές µονάδες χρησιµοποιούνται ταυτ9χρονα για
θέρµανση, συνιστάται να χρησιµοποιούνται µαζί µε άλλες
βοηθητικές θερµάστρες, 9πως απαιτείται.
● Οι συνθήκες εποχιακών και εξωτερικών θερµοκρασιών, η
κατασκευή των δωµατίων και ο αριθµ9ς των
παρευρισκοµένων ατ9µων µπορούν να συµβάλλουν σε
διαφορές της λειτουργικής αποτελεσµατικ9τητας.
Συνιστούµε τη δοκιµή διαφ9ρων λειτουργικών προτύπων
ώστε να µπορέσετε να προσδιορίσετε το επίπεδο της
θερµικής και της ψυκτικής απ9δοσης που παρέχουν οι
συσκευές σας, και να τις χρησιµοποιήσετε µε τον τρ9πο
που ταιριάζει καλύτερα στην οικογενειακή ζωή σας.
● Εάν ανακαλύψετε 9τι µία ή περισσ9τερες µονάδας
παρέχουν χαµηλού επιπέδου θέρµανση ή ψύξη κατά την
διάρκεια ταυτ9χρονης λειτουργίας, συνιστούµε την
διακοπή της ταυτ9χρονης λειτουργίας των πολλαπλών
µονάδων.
❖

❖

● Η λειτουργία είναι δυνατή στους παρακάτω
διαφορετικούς τρ9πους λειτουργίας.
Λειτουργία ψύξης και λειτουργία αφύγρανσης
Λειτουργία ψύξης και λειτουργία ανεµιστήρα
Λειτουργία αφύγρανσης και λειτουργία ανεµιστήρα

❖

● Ο τρ9πος λειτουργίας (λειτουργία θέρµανσης ή ψύξης
(αφύγρανση)) της εξωτερικής µονάδας καθορίζεται απ9
τον τρ9πο λειτουργίας της εσωτερικής µονάδας που
επιλέχθηκε πρώτα. Εάν στην εσωτερική µονάδα
επιλέχθηκε λειτουργία ανεµιστήρα, δεν είναι δυνατ9
να καθοριστεί ο τρ9πος λειτουργίας της εξωτερικής
µονάδας.
Για παράδειγµα, εάν η εσωτερική µονάδα (Α) ξεκίνησε
σε λειτουργία ανεµιστήρα και στη συνέχεια επιλέχθηκε
λειτουργία θέρµανσης για την εσωτερική µονάδα (Β),
η εσωτερική µονάδα (Α) θα ξεκινήσει προσωρινά σε
λειτουργία ανεµιστήρα αλλά µ9λις ξεκινήσει η
εσωτερική µονάδα (Β) να λειτουργεί σε λειτουργία
θέρµανσης, η (Πράσινη) ενδεικτική λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(OPERATION) της εσωτερικής µονάδας (Α) θα αρχίσει
να αναβοσβήνει (1 δευτερ9λεπτο θα ανάβει και 1
δευτερ9λεπτο θα σβήνει) και η µονάδα θα τεθεί σε
κατάσταση αναµονής. Η εσωτερική µονάδα (Β) θα
συνεχίσει να λειτουργεί σε λειτουργία θέρµανσης.

● Η λειτουργία δεν είναι δυνατή στους παρακάτω
διαφορετικούς τρ9πους λειτουργίας.
Εάν στην εσωτερική µονάδα επιλεχθεί ακατάλληλος
τρ9πος λειτουργίας, η (Πράσινη) ενδεικτική λυχνία
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATION) της εσωτερικής µονάδας
θα αναβοσβήνει (1 δευτερ9λεπτο θα ανάβει και 1
δευτερ9λεπτο θα σβήνει) και η µονάδα θα τεθεί σε
κατάσταση αναµονής.
Λειτουργία θέρµανσης και λειτουργία ψύξης (ή
λειτουργία αφύγρανσης)
Λειτουργία θέρµανσης και λειτουργία ανεµιστήρα

Σηµείωση
Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µνο για το “ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ” (Αντίστροφος Κύκλος).
*● Κατά την διάρκεια της θέρµανσης, η εξωτερική µονάδα
θα αρχίζει κατά περι9δους την λειτουργία απ9ψυξης
για µικρά διαστήµατα. Κατά την διάρκεια της
λειτουργίας απ9ψυξης, αν ο χρήστης ρυθµίσει την
εσωτερική µονάδα πάλι για θέρµανση, η απ9ψυξη θα
συνεχιστεί ξανά και η λειτουργία θέρµανσης θα
ξαναρχίσει µετά το τέλος της απ9ψυξης, µε αποτέλεσµα
την πάροδο κάποιου χρ9νου µέχρι την εκποµπή του
ζεστού αέρα.

*● Κατά την διάρκεια της λειτουργίας θέρµανσης, η
κορυφή της εσωτερικής µονάδας ίσως ζεσταθεί, αλλά
αυτ9 οφείλεται στο γεγον9ς 9τι ψυκτικ9 κυκλοφορεί
στο εσωτερικ9 της εσωτερικής µονάδας ακ9µη και 9ταν
αυτή έχει σταµατήσει και δεν πρ9κειται για βλάβη.
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