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Μέτρα ασφαλείας
Διαβάστε τα μέτρα ασφαλείας πριν την εγκατάσταση.
Λανθασμένη εγκατάσταση με την αγνόηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά ή τραυματισμό

• Ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να εγκαταστήσει αυτό το κλιματιστικό. Η
ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Όλες οι εργασίες επισκευής, συντήρησης και μετεγκατάστασης αυτής της μονάδας πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να
οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή αποτυχία προϊόντος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• Εάν προκύψει μια μη φυσιολογική κατάσταση (όπως μια οσμή με καύση), απενεργοποιήστε
αμέσως τη μονάδα και τραβήξτε το φις. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για οδηγίες
αποφυγής ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού.

• Μην εισάγετε δάκτυλα, ράβδους ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό, καθώς ο ανεμιστήρας μπορεί να περιστρέφεται σε υψηλές
ταχύτητες.

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι, όπως σπρέι μαλλιών, λάκ ή βαφή, κοντά στη μονάδα.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή καύση.

• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε μέρη που είναι κοντά σε εύφλεκτα αέρια. Το
εκπεμπόμενο αέριο μπορεί να συγκεντρωθεί γύρω από τη μονάδα και να προκαλέσει έκρηξη.

• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε υγρό χώρο (π.χ. μπάνιο ή πλυσταριό). Αυτό μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία και να προκαλέσει φθορά του προϊόντος.

• Μην εκθέτετε το σώμα σας απευθείας σε ψυχρό αέρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η σοβαρότητα πιθανών ζημιών ή τραυματισμών ορίζεται ως 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ.

Το σύμβολο δείχνει πως η αγνόηση των οδηγιών μπορεί να 
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή ζημιά.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι η παραβίαση των οδηγιών μπορεί να 
προκαλέσει μέτριο τραυματισμό στο άτομο σας ή ζημιά στη συσκευή σας 
ή σε άλλη ιδιοκτησία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν 
τους έχει δοθεί η εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν 
τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Χρησιμοποιείτε μόνο το καθορισμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι

κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο.

• Φυλάσσετε το ρευματολήπτη καθαρό. Αφαιρέστε οποιαδήποτε σκόνη ή ακαθαρσία που
συσσωρεύεται πάνω ή γύρω από το βύσμα. Τα βρώμικα βύσματα ενδέχεται να προκαλέσουν
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη μονάδα. Κρατήστε σταθερά το
βύσμα και τραβήξτε το από την πρίζα. Εάν τραβήξετε απευθείας το καλώδιο, μπορεί να
προκληθεί βλάβη, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

• Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, εκτείνετε με το χέρι το καλώδιο τροφοδοσίας ή
συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα με το κλιματιστικό. Οι κακές ηλεκτρικές συνδέσεις, η
κακή μόνωση και η ανεπαρκής τάση μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις πριν τον καθαρισμό. Εάν δεν το κάνετε,

μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με υπερβολικές ποσότητες νερού
• Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με καυστικά μέσα καθαρισμού. Τα εύφλεκτα καθαριστικά

μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή παραμόρφωση.

• Αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται μαζί με καυστήρες ή άλλες συσκευές θέρμανσης, εξαερώστε
προσεκτικά το δωμάτιο για να αποφύγετε την έλλειψη οξυγόνου.

• Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε τη συσκευή εάν δεν πρόκειται να το
χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη μονάδα κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

• Βεβαιωθείτε ότι η συμπύκνωση του νερού μπορεί να αποστραγγιστεί απρόσκοπτα από τη μονάδα

• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από τη χρήση για την οποία προορίζεται.

• Μην ανεβαίνετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στην εξωτερική μονάδα

• Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με ανοιχτές πόρτες ή
παράθυρα ή εάν η υγρασία είναι πολύ υψηλή.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Φίλτρο 
αέρα

Μπροστινός 
πίνακας

Περσίδα

Τηλεχειριστήριο

Παράθυρο οθόνης

για 3 δευτερόλεπτα όταν:
• Η ρύθμιση TIMER ON έχει ρυθμιστεί

• Οι λειτουργίες FRESH, SWING, TURBO ή SILENCE είναι
ενεργοποιημένες

•

Καλώδιο τροφοδοσίας (μερικές μονάδες)

Βάση τηλεχειριστηρίου(μερικές μονάδες

για 3 δευτερόλεπτα όταν:

Εμφάνιση κώδικα
Σημασίες

• Η ρύθμιση TIMER OFF είναι ρυθμισμένη
Οι λειτουργίες FRESH, SWING, TURBO ή SILENCE είναι
απενεργοποιημένες

Η λειτουργία αντι-κρύου αέρα είναι ενεργοποιημένη κατά την απόψυξη

Όταν η μονάδα είναι αυτοκαθαριζόμενη

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προστασία κατά της κατάψυξης

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία WIFI Control 

(μερικές μονάδες)

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ECO 
(μερικές μονάδες), η φωτεινή ένδειξη 
φωτίζεται σταδιακά μία προς μία ως - E

C - O - ρύθμιση θερμοκρασίας - ... .E σε ένα δεύτερο διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ένας οδηγός για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων

δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο βιβλιογραφίας.

Σε άλλες λειτουργίες, η μονάδα θα εμφανίσει τη ρύθμιση 
θερμοκρασίας. Στη λειτουργία ανεμιστήρα, η μονάδα θα εμφανίσει τη 
θερμοκρασία χώρου.

Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά 
μονάδας



Λειτουργία ψύξης Λειτουργία
θέρμανσης

Λειτουργία 
ξήρανσης

Θερμοκρασία δωματίου17°C - 32°C

(63°F - 90°F) 

0°C - 30°C 

(32°F - 86°F) 

10°C - 32°C 

(50°F - 90°F) 

0°C - 50°C 

(32°F - 122°F) 

Εξωτερική -15°C - 50°C -15°C - 30°C 0°C - 50°C 
Θερμοκρασία (5°F - 122°F) (5°F - 86°F) (32°F - 122°F) 

(Για μοντέλα με
χαμηλής
θερμοκρασίας
συστήματα
ψύξης.)

Τύπος σταθερής ταχύτητας

Η βέλτιστη απόδοση για τις λειτουργίες COOL, HEAT και DRY μπορεί να επιτευχθεί στις 
ακόλουθες κλίμακες θερμοκρασίας. Όταν το κλιματιστικό σας χρησιμοποιείται εκτός 
των περιοχών αυτών, ορισμένες λειτουργίες προστασίας ασφαλείας θα 
ενεργοποιηθούν και θα προκαλέσουν τη λειτουργία της μονάδας λιγότερο από 
βέλτιστη.

 Τύπος Inverter Split

ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι κάτω 
από 0 ° C (32 ° F), σας 
συνιστούμε να κρατάτε τη 
συσκευή συνδεδεμένη σε 
όλα τα χρονόμετρα για να 
εξασφαλίσετε ομαλή 
συνεχή απόδοση.

Για να βελτιστοποιήσετε περαιτέρω την απόδοση της μονάδας σας, κάντε τα εξής:

• Κρατήστε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά.

• Περιορίστε τη χρήση ενέργειας χρησιμοποιώντας τις
λειτουργίες TIMER ON και TIMER OFF.

• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους ή τις εξόδους αέρα.

• Ελέγχετε τακτικά και καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα.

Λειτουργία ψύξης Λειτουργία 
θέρμανσης

Λειτουργία ξήρανσης
Θερμοκρασία 
δωματίου

17°-32°C (63°-90°F) O°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (500-90°F) 

Εξωτερική
θερμοκρασία

18°-43°C (64°-109°F) 

-7°-24°C (19°-75°F)

11°-43°C (52°-109°F) 

-7°-43°C (19°-109°F)
Για μοντέλα με συστήματα ψύξης χαμηλής 
θερμοκρασίας 18°-43°C (64°-109°F) 

18°-52°C (64°-126°F) 
(Για ειδικά τροπικά μοντέλα)

18°-52°C (64°-126°F) 
(Για ειδικά τροπικά μοντέλα)

Επίτευξη βέλτιστης απόδοσης



Για λεπτομερή εξήγηση για κάθε 
λειτουργία, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
τηλεχειρισμού.

Αλλα χαρακτηριστικά

• Wi-Fi Control (μερικές μονάδες)
Ο έλεγχος Wi-Fi σάς επιτρέπει να ελέγχετε 
το κλιματιστικό σας χρησιμοποιώντας το 
κινητό σας τηλέφωνο και μια σύνδεση Wi-Fi.

• Μνήμη γωνίας Louver (μερικές μονάδες) 
Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα σας, η 
περσίδα  θα επαναλάβει αυτόματα την 
προηγούμενη γωνία της.

• Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού (μερικές 
Μονάδες)
Η εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει 
αυτόματα "ΕΚ" όταν ανιχνεύσει διαρροή 
ψυκτικού μέσου.

Για λεπτομερή επεξήγηση της προηγμένης 
λειτουργικότητας της μονάδας σας (όπως η 
λειτουργία TURBO και οι λειτουργίες 
αυτοκαθαρισμού), ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
τηλεχειρισμού. 

• Αυτόματη επανεκκίνηση
Εάν η μονάδα χάνει την ισχύ, θα επανεκκινήσει
αυτόματα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις μόλις
αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

• Αντιμυκητιασική (μερικές μονάδες)
Όταν απενεργοποιείτε τη μονάδα από τη
λειτουργία COOL, AUTO
(COOL) ή DRY, το κλιματιστικό θα συνεχίσει να
λειτουργεί με πολύ χαμηλή ισχύ για να
στεγνώσει το συμπυκνωμένο νερό και να
αποτρέψει την ανάπτυξη μούχλας.

• Σίγαση λειτουργίας (μερικές μονάδες)
Πατώντας το κουμπί LED στο τηλεχειριστήριο
μπορεί να απενεργοποιηθεί η εσωτερική οθόνη
και επίσης να απενεργοποιηθεί ο βομβητής του
κλιματιστικού δημιουργώντας ένα ευχάριστω
περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Οι επεξηγήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο είναι για επεξηγηματικούς σκοπούς. Το πραγματικό σχήμα 
της εσωτερικής σας μονάδας μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικό. Το πραγματικό σχήμα 
υπερισχύει.



Fig. 2.3 

• Ρύθμιση γωνίας ροής
αέρα

Ρύθμιση κάθετης γωνίας ροής αέρα
Ενώ η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, 
χρησιμοποιήστε το κουμπί SWING / DIRECT 
για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση 
(κατακόρυφη γωνία) της ροής αέρα.

1.

2.

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί SWING / DIRECT 
για να ενεργοποιήσετε την περσίδα. Κάθε 
φορά που πατάτε το κουμπί, θα ρυθμίζετε 
την περσίδα κατά 6 °. Πατήστε το κουμπί 
μέχρι να επιτευχθεί η κατεύθυνση που 
προτιμάτε.

Για να κάνετε την περσίδα να ανεβαίνει 
συνεχώς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο SWING / DIRECT για 3 δευτερόλεπτα. 
Πιέστε ξανά για να σταματήσετε την 
αυτόματη λειτουργία.

.Προσοχή: Μην κρατάτε την περσίδα σε 
υπερβολικά κάθετη γωνία για μεγάλες χρονικές 
περιόδους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στάξιμο 
νερού στα έπιπλα σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας μέσα ή 
κοντά στον ανεμιστήρα και την πλευρά 
αναρρόφησης της μονάδας. Ο 
ανεμιστήρας υψηλής ταχύτητας μέσα στη 
μονάδα μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό.

Ρύθμιση οριζόντιας γωνίας ροής αέρα
Η οριζόντια γωνία της ροής αέρα πρέπει να ρυθμιστεί 
χειροκίνητα. Τραβήξτε τη ράβδο εκτροπής (βλέπε Εικ.2.3) και 
ρυθμίστε τη χειροκίνητα στην επιθυμητή κατεύθυνση. Σε
μερικές μονάδες, η οριζόντια γωνία της ροής αέρα 
ρυθμίζεται από το τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στην ενότητα
Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία COOL ή DRY, μην ρυθμίζετε 
την γρίλια σε υπερβολικά κάθετη γωνία για μεγάλες χρονικές 
περιόδους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση του νερού 
στο πτερύγιο , το οποίο θα πέσει στο δάπεδο ή στην επίπλωση 
σας. (Δείτε την εικόνα 2.2)
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία COOL ή HEAT, η ρύθμιση 
της περσίδας σε υπερβολικά κάθετη γωνία μπορεί να μειώσει 
την απόδοση της μονάδας λόγω περιορισμένης ροής αέρα.
Μην μετακινείτε την περσίδα με το χέρι. Αυτό θα προκαλέσει 
την αποφυγή συγχρονισμού. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, 
απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την για μερικά 
δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση της 
μονάδας.
Αυτό θα επαναφέρει την περσίδα.

Fig. 2.2



Λειτουργία SLEEP

+/- 1 C°/2 °F +/- 1 C°/2 °F 

Fig. 3.1 

• Λειτουργία ύπνου

Η λειτουργία SLEEP χρησιμοποιείται για τη

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ενώ 
κοιμάστε (και δεν χρειάζεστε τις ίδιες 
ρυθμίσεις θερμοκρασίας για να παραμείνετε 
άνετοι). Αυτή η λειτουργία μπορεί να 
ενεργοποιηθεί μόνο μέσω τηλεχειριστηρίου.
Πατήστε το κουμπί SLEEP όταν είστε έτοιμοι να 
κοιμηθείτε. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία 
COOL, η μονάδα θα αυξήσει τη θερμοκρασία 
κατά 1 ° C (2 ° F) μετά από 1 ώρα και θα 
αυξήσει επιπλέον 1 ° C (2 ° F) μετά από άλλη 
ώρα. Κατά τη λειτουργία HEAT, η μονάδα θα 
μειώσει τη θερμοκρασία κατά 1 ° C (2 ° F) μετά 
από 1 ώρα και θα μειώσει επιπλέον 1 ° C (2 ° F) 
μετά από μια άλλη ώρα.
Θα κρατήσει τη νέα θερμοκρασία για 7 ώρες, 

τότε η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημείωση: Η λειτουργία SLEEP δεν είναι 
διαθέσιμη σε λειτουργία FAN ή DRY



Πώς να χειρίζεστε τη μονάδα χωρίς το
τηλεχειριστήριο
Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν 
λειτουργεί, η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει με 
το χέρι με το κουμπί MANUAL CONTROL που 
βρίσκεται στην εσωτερική μονάδα. Λάβετε 
υπόψη ότι η χειροκίνητη λειτουργία δεν 
αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση και συνιστάται 
η λειτουργία του μηχανήματος με το 
τηλεχειριστήριο.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η μονάδα πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν από 
τη χειρωνακτική λειτουργία

Για να λειτουργήσετε χειροκίνητα τη μονάδα 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το χειροκίνητο κουμπί προορίζεται μόνο για 
δοκιμές και λειτουργία έκτακτης ανάγκης. 
Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία 
εκτός εάν το τηλεχειριστήριο χαλάσει και 
είναι απολύτως απαραίτητο. Για να 
επαναφέρετε την κανονική λειτουργία, 
χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να 
ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Κουμπί χειροκίνητου ελέγχου

1. Εντοπίστε το κουμπί MANUAL CONTROL στη
δεξιά πλευρά της μονάδας.
2. Πατήστε το πλήκτρο MANUAL CONTROL μία
φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
FORCED AUTΟ
3. Πιέστε ξανά το χειριστήριο MANUAL CONTROL
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία COOLING
FORCED.

4. Πατήστε το πλήκτρο MANUAL CONTROL

για τρίτη φορά για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Χειροκίνητη λειτουργία (χωρίς 
τηλεχειριστήριο)



Fig. 5.1 

Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός της εσωτερικής σας μονάδας

ΠΡΙΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ Ή 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ή ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, στεγνό πανί για να 
σκουπίσετε τη συσκευή. Εάν η μονάδα είναι ιδιαίτερα 
βρώμικη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πανί 
εμποτισμένο σε ζεστό νερό.

• Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή χημικά
επεξεργασμένα πανιά για να καθαρίσετε τη
συσκευή

• Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό
χρωμάτων, σκόνη λείανσης ή άλλους διαλύτες για
να καθαρίσετε τη μονάδα.
Μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές ή παραμόρφωση
της πλαστικής επιφάνειας.

• Μη χρησιμοποιείτε νερό θερμότερο από 40 ° C (104
° F) για τον καθαρισμό του μπροστινού πίνακα.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή
αποχρωματισμό του πίνακα.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Ένα φραγμένο κλιματιστικό μπορεί να 
μειώσει την απόδοση ψύξης της μονάδας σας 
και μπορεί επίσης να είναι κακό για την 
υγεία σας. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το 
φίλτρο μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.

1. Ανασηκώστε την πρόσοψη της εσωτερικής
μονάδας. Το φίλτρο αέρα βρίσκεται κάτω
από την ψηλή σχάρα εισόδου αέρα.

2. Τραβήξτε την γλωττίδα στο άκρο του
φίλτρου, σηκώστε την και τραβήξτε την
προς το μέρος σας.

3. Τώρα τραβήξτε το φίλτρο έξω.
4. Καθαρίστε το μεγάλο φίλτρο αέρα με

ζεστό σαπουνόνερο. Βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό

5.

6.

Ξεπλύνετε το φίλτρο με φρέσκο   νερό και,
στη συνέχεια, απομακρύνετε την υπερβολική
ποσότητα νερού.
Στεγνώστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος και
μην το εκθέσετε σε άμεσο ηλιακό φως.

7. Κλείστε την πρόσοψη της εσωτερικής
μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αγγίζετε το φίλτρο ανανέωσης αέρα 
(πλάσμα) για τουλάχιστον 10 λεπτά μετά 
την απενεργοποίηση της μονάδας.



Συντήρηση -
Μεγάλες περιόδους μη 
χρήσης

Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το 
κλιματιστικό σας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, κάντε τα εξής:

Καθαρίστε όλα τα φίλτρα

Απενεργοποιήστε τη 
μονάδα και 
αποσυνδέστε την

Αφαιρέστε τις 
μπαταρίες από το 
τηλεχειριστήριο

Υπενθυμίσεις φίλτρου αέρα 

Συντήρηση -
Επιθεώρηση πριν από την 
περίοδο

(προαιρετικό)Για να επαναφέρετε την υπενθύμιση, 
πατήστε το κουμπί LED στο τηλεχειριστήριο 4 φορές ή 
πατήστε 3 φορές το πλήκτρο MANUAL CONTROL. Αν δεν 
επαναφέρετε την υπενθύμιση, η ένδειξη "CL" θα 
αναβοσβήνει ξανά όταν κάνετε επανεκκίνηση της μονάδας.

Αντικατάσταση  φίλτρου αέρα

Μετά από 2.880 ώρες χρήσης, το παράθυρο οθόνης στην 
εσωτερική μονάδα θα αναβοσβήνει "nF". Αυτή είναι μια 
υπενθύμιση για την αντικατάσταση του φίλτρου σας. 
Μετά από 15 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επανέλθει στην 
προηγούμενη οθόνη της.

Για να επαναφέρετε την υπενθύμιση, πατήστε το κουμπί 
LED στο τηλεχειριστήριο 4 φορές ή πατήστε 3 φορές το 
πλήκτρο MANUAL CONTROL. Αν δεν επαναφέρετε την 
υπενθύμιση, η ένδειξη "nF" θα αναβοσβήνει ξανά κατά την 
επανεκκίνηση της μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Οποιαδήποτε συντήρηση και καθαρισμός της
εξωτερικής μονάδας θα πρέπει να εκτελείται από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο
πάροχο υπηρεσιών.

• Οποιεσδήποτε επισκευές της μονάδας πρέπει να
πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο παροχέα
υπηρεσιών.

Μετά από μεγάλες περιόδους μη χρήσης ή πριν από 
περιόδους συχνής χρήσης, κάντε τα εξής:

Βελτιώστε τα καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά Καθαρίστε όλα τα φίλτρα

Ελέγξτε για διαρροές Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν 
εμποδίζει όλες τις εισόδους και 
τις εξόδους αέρα

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

•

•

Πριν αλλάξετε το φίλτρο ή τον καθαρισμό, 
απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε 
την παροχή ρεύματος.
Κατά την αφαίρεση του φίλτρου, μην 
αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη στη μονάδα. Οι 
αιχμηρές μεταλλικές άκρες μπορούν να σας 
κόψουν. Μη χρησιμοποιείτε νερό για να 
καθαρίσετε το εσωτερικό της εσωτερικής 
μονάδας. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τη 
μόνωση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

• Μην εκθέτετε το φίλτρο σε άμεσο ηλιακό φως
όταν στεγνώνετε. Αυτό μπορεί να συρρικνωσει
το φίλτρο.

Υπενθύμιση καθαρισμού φίλτρου αέρα

Μετά από 240 ώρες χρήσης, η οθόνη στην 
εσωτερική μονάδα αναβοσβήνει "CL." Αυτή είναι 
μια υπενθύμιση για καθαρισμό του Φίλτρου σας. 
Μετά από 15 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα 
επανέλθει στην προηγούμενη οθόνη της.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία FAN έως
ότου η µονάδα στεγνώσει τελείως



Πιθανές αιτίεςΘέμα

Η μονάδα δεν 

ενεργοποιείται Όταν 

πατάτε το ON / OFF

κουμπί

Η μονάδα διαθέτει λειτουργία προστασίας 3 λεπτών που εμποδίζει τη μονάδα
από υπερφόρτωση. Η μονάδα δεν μπορεί να επανεκκινηθεί εντός τριών λεπτών
 μέχρι να απενεργοποιηθεί.

Η μονάδα αλλάζει από
ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η μονάδα μπορεί να αλλάξει τη ρύθμισή της για να αποτρέψει τον σχηματισμό παγετού πάνω στο  

συμπιεστή. Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί, όταν η θερμοκρασία αυξηθεί

στην προηγούμενη επιλεγμένη λειτουργία ξανά.

Σε λειτουργία FAN Η καθορισμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, στο σημείο που στρέφεται η μονάδα 
από τον συμπιεστή. Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί όταν η
η θερμοκρασία κυμαίνεται ξανά.

Η εσωτερική μονάδα εκπέμπει
Λευκή ομίχλη

Σε υγρές περιοχές, με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του 
αέρα δωματίων  και του αέρα του κλιματιστικού μπορεί να προκαλέσει λευκή 
ομίχλη.

Τόσο το εσωτερικό όσο και το
εξωτερικό εκπέμπουν

Λευκή ομίχλη

Όταν η μονάδα ξαναρχίσει σε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ μετά την απόψυξη, μπορεί να γίνει η λευκή ομίχλη
και να εκπέμπεται λόγω της υγρασίας που παράγεται από τη διαδικασία απόψυξης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αν προκύψει ΚΑΜΙΑ από τις ακόλουθες συνθήκες, απενεργοποιήστε τη συσκευή σας αμέσως!
• Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή ασυνήθιστα ζεστό
• Μυρίζετε μια καυτή μυρωδιά
• Η μονάδα εκπέμπει δυνατούς ή μη φυσιολογικούς ήχους
• Η ασφάλεια ασφάλισης ηλεκτρικού ρεύματος ή ο διακόπτης κυκλώματος συχνά
σβήνει
• Το νερό ή άλλα αντικείμενα πέφτουν μέσα ή έξω από τη μονάδα
ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ!

Κοινά θέματα

Τα παρακάτω προβλήματα δεν είναι δυσλειτουργία και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτούνται επισκευές.



Θέμα Πιθανές αιτίες

Η εσωτερική μονάδα κάνει

Θορύβους 

Μπορεί να ακουστεί ένας ήχος  συρρίκνωσης του αέρα όταν η περσίδα 
επαναφέρει τη θέση της.

Μετά τη λειτουργία της μονάδας σε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ, μπορεί να ακουστεί ένας ήχος
λόγω της επέκτασης και συρρίκνωσης των πλαστικών εξαρτημάτων της μονάδας.

Χαμηλός ηχητικός ήχος κατά τη λειτουργία: Αυτό είναι φυσιολογικό και προκαλείται από
το ψυκτικό αέριο που ρέει μέσα από τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες.

Τόσο η εσωτερική μονάδα όσο 
 και η εξωτερική μονάδα κάνει

Θορύβους 

Ακούγεται χαμηλός ήχος σφύριξης όταν ξεκινά το σύστημα, μόλις σταματήσει να 
τρέχει,ή λόγω απόψυξης: Αυτός ο θόρυβος είναι φυσιολογικός και προκαλείται από τη 
ψυκτική διακοπή αερίου ή αλλαγή κατεύθυνσης.

έντονος ήχος: κανονική διαστολή και συστολή του πλαστικού και του
Μεταλλικού μέρους που προκαλείται από αλλαγές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
Προκαλεί θόρυβο.

Η εξωτερική μονάδα κάνει

Θορύβους 

Η μονάδα θα κάνει διαφορετικούς ήχους με βάση την τρέχουσα λειτουργία 

της.

Η σκόνη εκπέμπεται 
Είτε από το εσωτερικό είτε από την

Εξωτερική μονάδα

Η μονάδα μπορεί να συσσωρεύει σκόνη κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων μη χρήσης,
Που θα εκπέμπεται όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Αυτό μπορεί να μετριαστεί με την κάλυψη της μονάδας κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων
αδράνειας

Η μονάδα 
εκπέμπει κακή 
οσμή

Η μονάδα μπορεί να απορροφά οσμές από το περιβάλλον (όπως έπιπλα,
Μαγείρεμα, τσιγάρα κ.λπ.) που θα εκπέμπονται κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Στα φίλτρα της μονάδας έχει δημιουργηθεί μούχλα και πρέπει να καθαριστούν.

Ο ανεμιστήρας της 
εξωτερικής μονάδας δεν 
λειτουργεί

Κατά τη λειτουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχεται για τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του προϊόντος.

Η λειτουργία είναι 
ασταθής, απρόβλεπτη ή 
η μονάδα δεν 
ανταποκρίνεται

Οι παρεμβολές από πύργους κινητών τηλεφώνων και 
απομακρυσμένους ενισχυτές μπορεί να προκαλέσουν 
δυσλειτουργία της μονάδας.
Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε τα εξής:
• Αποσυνδέστε τη συσκευή και, στη συνέχεια,

επανασυνδέστε την.

• Πιέστε το πλήκτρο ON / OFF στο τηλεχειριστήριο για να
επανεκκινήσετε τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με έναν τοπικό αντιπρόσωπο ή το 
πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Δώστε τους μια λεπτομερή περιγραφή της 
δυσλειτουργίας της μονάδας καθώς και τον αριθμό του μοντέλου σας.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν προκύψουν προβλήματα, παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν επικοινωνήσετε με μια εταιρεία 
επισκευών.

Πρόβλημα ΛύσηΠιθανές αιτίες
Η ρύθμιση θερμοκρασίας 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

Μειώστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

Ο εναλλάκτης θερμότητας 
στην εσωτερική ή εξωτερική 
μονάδα είναι βρώμικος

Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας

Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το 
σύμφωνα με τις οδηγίες

Η είσοδος ή η έξοδος αέρα της 
κάθε μονάδας έχει 
αποκλειστεί

Απενεργοποιήστε τη μονάδα, 
αφαιρέστε το εμπόδιο και 
ενεργοποιήστε το ξανά

Κακή απόδοση
της ψύξης

Οι πόρτες και τα παράθυρα
 είναι ανοιχτά

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες και τα 
παράθυρα είναι κλειστά κατά τη 
λειτουργία της μονάδας

Η υπερβολική θερμότητα 
δημιουργείται από το 
ηλιακό φως

Κλείστε τα παράθυρα και τις κουρτίνες 
κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής 
θερμότητας ή έντονης ηλιοφάνειας

Πάρα πολλές πηγές 
θερμότητας στο δωμάτιο 
(άνθρωποι, υπολογιστές, 
ηλεκτρονικά κ.λπ.)

Μειώστε την ποσότητα πηγών θερμότητας

Χαμηλό ψυκτικό λόγω 
διαρροής ή μακροχρόνιας 
χρήσης

Ελέγξτε για διαρροές, 
επανασφραγίστε εάν είναι 
απαραίτητο και κλείστε το ψυκτικό

Η λειτουργία SILENCE είναι 
ενεργοποιημένη

Η λειτουργία SILENCE μπορεί να 
μειώσει την απόδοση του προϊόντος 
μειώνοντας τη συχνότητα 
λειτουργίας. Απενεργοποιήστε τη 
λειτουργία SILENCE.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόβλημά σας παραμείνει μετά την εκτέλεση των παραπάνω ελέγχων και 
διαγνωστικών, απενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις.

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες

Διακοπή ρεύματος

Λύση
Περιμένετε να 
αποκατασταθεί η 
τροφοδοσία

Η τροφοδοσία είναι 
απενεργοποιημένη

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Η μονάδα δεν λειτουργεί

Η ασφάλεια έχει καεί Αντικαταστήστε την ασφάλεια

Οι μπαταρίες τηλεχειριστηρίου
 είναι νεκρές

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Η προστασία 3 λεπτών της 
μονάδας έχει ενεργοποιηθεί

Περιμένετε τρία λεπτά 
μετά την επανεκκίνηση 
της μονάδας

Ο χρονοδιακόπτης είναι 
ενεργοποιημένος

Απενεργοποιήστε το χρονόμετρο

Υπάρχει υπερβολικό ή πολύ 
μικρό ψυκτικό μέσο στο 
σύστημα

Ελέγξτε για διαρροές και 
επαναφορτίστε το σύστημα 
με ψυκτικό μέσο.

Η μονάδα ξεκινά και 
σταματάει συχνά

Μη συμπιεσμένο αέριο ή 
υγρασία έχει εισέλθει στο 
σύστημα.

Εκκενώνετε και 
επαναφορτίζετε το 
σύστημα με ψυκτικό μέσο

Ο συμπιεστής έχει σπάσει Αντικαταστήστε τον συμπιεστή

Η τάση είναι πολύ υψηλή ή 
πολύ χαμηλή

Τοποθετήστε ένα μανοστάτη 
για να ρυθμίσετε την τάση

Η εξωτερική θερμοκρασία είναι 
χαμηλότερη από 7 ° C (44,5 ° F) Χρησιμοποιήστε τη βοηθητική συσκευή θέρμανσης

Κακή απόδοση θέρμανσης

Ο ψυχρός αέρας μπαίνει μέσα 
από τις πόρτες και τα παράθυρα

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
πόρτες και τα παράθυρα είναι 
κλειστά κατά τη χρήση

Χαμηλό ψυκτικό λόγω 
διαρροής ή μακροχρόνιας 
χρήσης

Ελέγξτε για διαρροές, 
επανασφραγίστε εάν 
είναι απαραίτητο και 
κλείστε το ψυκτικό

Οι λυχνίες ένδειξης 
συνεχίζουν να 
αναβοσβήνουν Η μονάδα μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία ή να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια.

Στην οθόνη της 
εσωτερικής μονάδας 
εμφανίζεται ο κωδικός 
σφάλματος:

• E0, El, E2...

• PI, P2, P3...

• FI, F2, F3...

Οι ενδεικτικές λυχνίες συνεχίζουν να αναβοσβήνουν ή 
εμφανίζονται κωδικοί σφάλματος, περιμένετε περίπου 10 λεπτά. 
Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
Εάν όχι, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και, στη συνέχεια, 
συνδέστε τη ξανά. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος 
και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών.



Ευρωπαϊκές οδηγίες απόρριψης

Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό υγρό και άλλα δυνητικά επικίνδυνα υλικά. Κατά τη διάθεση αυτής της συσκευής, ο 
νόμος απαιτεί ειδική συλλογή και επεξεργασία. Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό ως οικιακά απορρίμματα ή 
αστικά απορρίμματα.

Κατά τη διάθεση αυτής της συσκευής, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

• Απορρίψτε τη συσκευή στη δηλωμένη ηλεκτρονική μονάδα συλλογής απορριμμάτων.
• Όταν αγοράζετε μια νέα συσκευή, ο λιανοπωλητής θα πάρει πίσω την παλιά

συσκευή δωρεάν.
• Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή δωρεάν.
• Πουλήστε τη συσκευή σε πιστοποιημένους αντιπροσώπους παλιοσίδερων.

Ειδική ειδοποίηση
Η απόρριψη αυτής της συσκευής στο δάσος ή σε άλλο φυσικό περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο την 
υγεία σας και είναι κακό για το περιβάλλον. Οι επικίνδυνες ουσίες ενδέχεται να διαρρεύσουν 
στα υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.




