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When using this air conditioner in the European countries, please read the following 
information:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children without supervision.

DISPOSAL: Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste 
separately for special treatment is necessary.

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste. For disposal, there

are several possibilities: 
A) The municipality has established collection systems, where electronic waste can

be disposed of at least free of charge to the user.

B) When buying a new product, the retailer will take back the old product at least 

free of charge.  

C) The manufacturer will take back the old appliance for disposal at least free

of charge to the user.

D) As old products contain valuable resources, they can be sold to scrap metal  
dealers.

Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when 

hazardous substances leak into the ground-water and find their way into the food chain.

1 2  



CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS
Warning  ..................................................................................................................................... 3 
Caution ...................................................................................................................................... 4 
. 

NAMES OF PARTS
Indoor unit ........... ..................................................................................................................... 5 
Outdoor unit ............................................................................................................................... 5 
Indication  lamp........................................................................................................................... 5 

OPERATING INSTRUCTIONS
Special functions ....................................................................................................................... 6 
Operating temperature................................................................................................................ 7 
Manual operation  ...................................................................................................................... 7 
Airflow direction control  ............................................................................................................ 8 
How the air conditioner works .................................................................................................. 9 

CARE AND MAINTENANCE
Before maintenance...... ........................................................................................................... 10 
Cleaning the unit....................................................................................................................... 10 
Cleaning the air filter and air freshening filter .......................................................................... 10 
Replacement of the air filter and air freshening filter ............................................................... 11 
Preparation for extended non-operation.................................................................................... 11 
Pre-season  inspection............................................................................................................... 11 

TROUBLESHOOTING TIPS
Normal function of the air conditioner....................................................................................... 12 
Troubleshooting guide ............................................................................................................. 14 

Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ευρωπαϊκές χώρες, παρακαλώ διαβάστε 
τις παρακάτω οδηγίες:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί  από παιδιά από οκτώ χρονών και πάνω και από άτομα 
με μειωμένες σωματικές,αισθητικές ,  πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν 
αυτοί έχουν την εποπτεία ή τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο 
κατανοώντας τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Μην απορρίπτετε  αυτό το προϊόν σαν κοινά αστικά απόβλητα. Είναι 
απαραίτητη η συλλογή τέτοιων αποβλήτων ξεχωριστά για ειδική επεξεργασία.

Απαγορεύεται η ρίψη αυτής της συσκευής στα οικιακά απορρίμματα. Για απόρριψη, υπάρχουν 
διαφορετικές επιλογές όπως:
A) Οι δήμοι και το κράτος  έχουν καθιερώσει ειδικά συστήματα συλλογής, όπου τα 

ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να απορρίπτονται  δωρεάν για τον 
χρήστη.

B) Με την αγορά ενός νέου προϊόντος , ο έμπορος λιανικής μπορεί να πάρει πίσω το 
παλιό προϊόν δωρεάν.

C) Ο κατασκευαστής μπορεί να πάρει πίσω την παλιά συσκευή για δωρεάν απόρριψη 
από τον χρήστη.

D) Τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολύτιμα στοιχεία, μπορούν να δωθούν/πουληθούν 
στους πωλητές μετάλλων. 

Η απόρριψη τέτοιων αποβλήτων σε δάση και τοπία θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας, αφού 
διαρρέουν επικίνδυνες ουσίες στα υπόγεια ύδατα και καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα.
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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την αποφυγή τραυματισμών στον χρήστη ή σε άλλους ανθρώπους και ζημιές σε περιουσιές, πρέπει να 
ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες. Αγνοώντας τις οδηγίες οδηγούμαστε σε λανθασμένη εκτέλεση κάτι που ίσως 
προκαλέσει ζημιά ή καταστροφή. Η σοβαρότητα του προβλήματος φαίνεται  με τις ακόλουθες ενδείξεις.

WARNING   Αυτό το σύμβολο δηλώνει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού ατυχήματος. 

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION 

 CAUTION     Αυτό το σύμβολο δηλώνει τη πιθανότητα τραυματισμού ή καταστροφή ιδιοκτησίας. 

Οι σημασίες των συμβόλων σε αυτό το εγχειρίδιο φαίνονται παρακάτω.

Απαγορεύεται αυστηρά

Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες

 WARNING 

 Μην επεκτείνετε το καλώδιο και μην 
χρησιμοποιείτε πολλαπλές συσκευές. Μία 
κακή  ηλεκτρική σύνδεση, κακή 
εγκατάσταση ή τάση η οποία είναι 
υψηλότερη από το επιτρεπόμενο μπορεί να 
προκαλέσει φωτιά.

 Μην εκθέτετε το σώμα σας μπροστά στο 
ρεύμα αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Ποτέ μη βάζετε δάχτυλα, ραβδιά ή άλλα 
αντικείμενα στην είσοδο του αέρα και στην 
έξοδο του.

 Ποτέ μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, 
να μεταφέρετε,να τροποποιήσετε τη μονάδα 
μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με το 
συνεργάτη επισκευής. Εφόσον  αυτό 
απαιτείται.

 Μην τραβάτε ποτέ το φις έξω τραβώντας το 
καλώδιο. Κρατήστε το φις σταθερά και 
τραβήξτε το έξω από την πρίζα αλλιώς 
υπάρχει κίνδυνος βλάβης του καλωδίου.

 Μην βάζετε τη μονάδα σε υγρό δωμάτιο 
όπως στο μπάνιο ή στο πλυσταριό.

 Aπομακρύνετε όλη τη βρωμιά από το βύσμα 
και συνδέστε το καλά. Βρώμικα βύσματα 
προκαλούν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

 Σε οτιδήποτε αφύσικο όπως μυρωδιά φωτιάς, 
αμέσως κλείστε τη συσκευή και βγάλτε το 
βύσμα. Επικοινωνήστε με το συνεργάτη του 
service.

 Πάντα να κλέινετε τη συσκευή και να βγάζετε το 
βύσμα πριν ξεκινήσετε να την καθαρίζετε.

 Χρησιμοποιείστε συγκεκριμένο καλώδιο 
τροφοδοσίας.

 Επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη 
υπηρεσία για την  εγκατάσταση της μονάδας.

 Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
service για επισκευή ή συντήρηση της μονάδας. 
Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από 
ανθρώπους(και παιδιά) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες 
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν δεν έχουν 
την εποπτεία ή τις οδηγίες χρήσεως της 
συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να 
παρακολουθούνται για να διαβεβαιωθεί ότι δε 
θα παίξουν με τη μονάδα.

.
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 Never actuate any switches with a wet
hand. It may cause an electric shock.
Never use the device for any other 
purpose than the intended use. 

 Never place food, precision instruments, 
plants, animals, paint, etc. on the unit.

 Do not expose plants or animals directly 
to the air flow.

 Never clean the air conditioner with water. 
Never use combustible cleaning agents as
these could cause a fire or deformation.

 Never place any burning objects close to 
the device if they could be directly affected 
by the emitted air.

 Never step onto the outdoor unit and 
never place anything on it. 

 Never use an unsteady or rusty base.

 Never install the air conditioner in places
where combustible gas can be emitted. 
Emmitted gas may collect and cause an 
explosion.

 Never allow the air conditioner to run
for too long with the doors or 
windows open, or if the humidity is
very high.

 If the air conditioner is to be used in 
conjunction with other heaters, the air 
should be refreshed periodically, 
otherwise there is a risk of lack of 
oxygen. 

 Always pull out the power plug if the 
unit is not going to be used for any
lengthy period of time. Collections of 
dust can cause fire. 

 Always switch off the air conditioner and 
pull out the power plug during a storm. 
Electrical parts may get damaged. 

 Check that the drainage line is correctly 
connected. If not, water will escape. 

 Check that the condensation water can 
run off unhindered. It may cause water 
damage if the condensation water 
cannot run off properly. 

 The air conditoner must be earthed 
in accordance with the local codes. 

 For electrical safety purposes we 
recommend that you install an 
earth-leakage circuit-breaker. 

 If the power cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service 
agent or similary qualified persons in
order to avoid a hazard. 



SAFETY PRECAUTIONS

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions
must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage.
The seriousness is classified by the following indications. 

WARNING This symbol indicates the possibility of death or serious injury. 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

CAUTION    This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.

Meanings of symbols used in this manual are as shown below. 

Strictly prohibited.

Be sure to follow the instructions.

WARNING 

 Do not extend the cable and never use
multiple plugs. A poor electrical
connection, poor insulation or voltage 
which is higher than permitted can cause 
fire. 

 Do not expose your body directly to the 
cool air for prolonged period. 

 Never poke fingers, sticks or other 
objects in the air inlet and outlet vents. 

 Never attempt to repair, relocate, modify 
the air conditioner yourself. Always
contact your service partner if it 
requires. 

 Never pull the plug out by pulling on 
the cable. Hold the plug firmly and pull 
it out of the plug socket, otherwise 
there is a risk of damaging the cable. 

 Do not operate your air conditioner in a 
wet room such as a bathroom or laundry 
room. 

 Remove all dirt from the power plug and 
plug it firmly. Soiled plugs can cause fire or 
an electric shock.

 In the event of any abnormalities such as
smell of burning, immediately switch off the 
device and pull the plug. Contact your 
service partner.

 Always switch off the device and pull the 
plug before you start to clean it.

 Use specified power cord. 
 Contact the authorized installer for 

installation of this unit. 

 Contact an authorized service technician for 
repair or maintenance of this unit. This 
appliance is not intended for use by 
persons(including children) with reduced 

 physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure 
that they do not play with the air conditioner. 
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 Mην ενεργοποιείτε ποτέ τους διακόπτες με 
υγρά χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό 
σοκ. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 
κάποιο άλλο σκοπό πέραν  της 
προκαθορισμένης χρήση του.

 Μην αφήνετε φαγητό, εργαλεία, φυτά, ζώα, 
μπογιές κ.α πάνω στη μονάδα.

 Μην εκτίθετε φυτά ή ζώα στην κατεύθυνση του 
ρεύματος αέρα.

 Ποτέ μην καθαρίζετε τη μονάδα με νερό. Μην 
χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα καθαρισμού 
καθώς μπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή 
κάποια παραμόρφωση.

 Ποτέ μην τοποθετείτε κάποιο εύφλεκτο 
αντικείμενο κοντά στη συσκευή καθώς αυτό 
μπορεί να πάρει φωτιά από τον αέρα.

 Ποτέ μην στέκεστε πάνω στην εξωτερική 
μονάδα και μην τοποθετείτε τίποτα πάνω σ 
αυτήν. Μην χρησιμοποιείτε ασταθή ή 
σκουριασμένη βάση.

 Μην χρησιμοποιείτε ασταθή ή σκουριασμένη 
βάση.

 Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε σημεία που 
μπορεί να υπάρχει αέριο. Το αέριο μπορεί να 
προκαλέσει έκρηξη.

 Μην αφήνετε  τη μονάδα να λειτουργεί για 
πολύ ώρα με πόρτες ή παράθυρα ανοιχτά, ή 
αν η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα 

 Aν η μονάδα χρησιμοποειται σε συνδυασμό με 
άλλες θερμαντικές συσκευές, ο αέρας πρέπει να 
ανανεώνεται ανά μικρά διαστήματα αλλιώς 
υπάρχει κίνδυνος έλλειψης οξυγόνου.

 Αν η μονάδα χρησιμοποειται σε συνδυασμό με 
άλλες θερμαντικές συσκευές, ο αέρας πρέπει να 
ανανεώνεται ανά μικρά διαστήματα αλλιώς 
υπάρχει κίνδυνος έλλειψης οξυγόνου.

 Πάντα να αποσυνδέετε τη μονάδα αν δεν 
πρόκειται να χρησιμοποειθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Η συλλογή σκόνης μπορεί να 
προκαλέσει φωτιά. Τα ηλεκτρικά μέρη μπορεί να 
πάθουν ζημιά

 Ελέγξτε ότι η γραμμή αποστράγγισης έχει 
συνδεθεί σωστά. Εάν όχι θα υπάρχει διαρροή 
νερού

 Ελέγξτε αν το νερό συμπύκνωσης μπορεί να
κυκλοφορήσει ανεμπόδιστα. Μπορεί να 
προκληθεί υδάτινο πρόβλημα εάν το νερό 
συμπύκνωσης δεν κυκλοφορεί σωστά

 Η μονάδα πρέπει να υφίσταται σύμφωνα με 
τους τοπικούς κανονισμούς.

 Για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας σας 
συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα διακόπτη 
προστασίας από διαρροή γείωσης

 Αν το καλώδιο έχει καταστραφεί , πρέπει να 
αλλαχθεί από τον κατασκευαστή, από 
κάποιον συνεργάτη στο service ή από 
παρόμοιους πιστοποιημένους ανθρώπους για
να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 



ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ OPERATING INSTRUCTIONS
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Air inlet(side)    Air inlet(rear) 

9

Air outlet

10

Λυχνία ένδειξης

Σημείωση: Η οθόνη της 
εσωτερικής μονάδας μπορεί να έχει 
ένα από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά.

fresh defrost    run    timer

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Εσωτερική μονάδα

Εξωτερική μονάδα

Σημείωση:

Όλες οι εικόνες σ αυτό το εγχειρίδιο είναι για λόγους 
επεξήγησης και μόνο. Το πραγματικό μέγεθος της 
εσωτερικής μονάδας είναι διαφορετικό στον 
μπροστινό πίνακα και στο παράθυρο εμφάνισης. Το 
πραγματικό σχήμα υπερισχύει.

Special functions

Refrigerant Leakage Detectio 

With this new technology, the display area will appear EC or the indication lamps will continue 
flashing when the outdoor unit detects refrigerant leakage.

Louver Angle Memory Function(optional): 
Within the scope of safety angle, it will memorize the open angle of horizontal louver.
If it exceeds, it will memorize the boundry of safety angle. In the following circumstances, it will 
return to standard angle: 1) pressing the manual switch, 2)unplug and then plug 
in the machine. So we strongly suggest that the open angle of the horizontal louver should not be 
set too small, in case the condensed water forms and drops from the horizontal louver.

SELF CLEAN function(Optional)

 Function used after the Shut Down of cooling operation to clean the Evaporator and

keep it as fresh for the next operation.

 The unit will operate as following sequence : FAN ONLY mode at Low fan speed--Heating 
operation with LOW fan speed(applicable to cooling & heating modles only) ---FAN ONLY 
operation--Stop Operation---Turn off.
Note:

 This function is only available under COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) and DRY mode.
Before select the function, it is recommended to run the air conditioner under Cooling operation 
for about half an hour. Once the Self Clean function is activated, all TIMER setting will be 
cancelled.

 During Self Clean operation, when press the SELF CLEAN button on the remote 
controller again will stop the operation and turn off the unit automatically.

（A）

fresh defrost    run   timer

（B）

Λυχνία ένδειξης
Νέας λυχνίας ένδειξη (προαιρετικά)
Τα φώτα ανάβουν όταν η λειτουργία 
καθαρού αέρα είναι ενεργοποιημένη.
Αφαιρούμενη ένδειξη λυχνίας

(αφορά μοντέλα με θέρμανση και ψύξη 
μόνο):τα φώτα ανάβουν όταν η μονάδα 
ξεκινά αυτόματα την απόψυξη ή όταν ο 
έλεγχος του ζεστού αέρα ενεργοποιείται σε 
λειτουργία θέρμανσης.

Θερμοκρασία

Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας 
όταν η μονάδα λειτουργεί. 
Εμφανίζεται ο κωδικός δυσλειτουργίας όταν 
υπάρχει σφάλμα.

Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
Αυτή η ένδειξη φαίνεται όταν η μονάδα 
λειτουργεί.

Λυχνία ένδειξης ώρας
Αναμμένα φώτα κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του χρονοδιακόπτη

CLEAN AIR function(on some models)
Improving the quality of indoor air is one of the purposes of an air conditioner. This air 

conditioner is equipped with ionizer or Plasma Dust Collector(Depending on specific

configuration of the model). With the anions generated by Ionizer, the air circulation 
of the air conditioner fills the room with refreshing, natural and healthy air. The Plasma 

Dust Collector generates a high voltage ionization zone, through which the air is converted 

to plasma. Inside the air most of the dust, smoke, and pollen particles are captured by the 

electrostatic filter.

Anti-mildew function(Optional) 
When turns off the unit on COOL, DRY, AUTO (Cool) mode, the air conditioner will continue

operating for about 7-10 minutes (depending on models) at LOW fan speed. If turns off on HEAT
mode, the unit will continue operating for about 30 seconds at LOW fan speed. This will help to 
dry up the condensed water inside the evaporator, and prevent the breeding of mildew. 

Under Anti-mildew operation, do not restart the air conditioner until the unit is completely off.

5
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1.Μπροστινός πίνακας
2.Είσοδος αέρα
3.Φίλτρο αέρα
4.Έξοδος αέρα
5.Γρίλλια οριζόντιου ρεύματος αέρα
6.Κάθετη περσίδα αέρα(εσωτερικά)
7.Οθόνη

1.Σωλήνας σύνδεσης
2.Καλώδιο σύνδεσης
3.Βαλβίδα διακοπής



NAMES OF PARTS ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Air inlet(side)  Air inlet(rear) 

9

Air outlet
10

Indication lamp 
NOTE: The display panel of indoor  
unit may look like one of the following: 

fresh defrost   run  timer

Names of parts

Indoor unit

1. Front panel  
2. Air inlet  
3. Air filter   
4. Air outlet 
5. Horizontal air flow grille   
6. Vertical air flow louver(inside)  
7. Display panel  
Outdoor unit

8. Connecting pipe 
9. Connecting cable  
10. Stop valve  

NOTE:

All the pictures in this manual are for explanation
purposes only. The actual shape of the indoor
unit you purchased may be slight different on 
front panel and display window.The actual shape 
shall prevail. 

Indication lamp

FRESH indication lamp(optional)

Lights up when Clean Air feature is
activated. 
DEFROST indication lamp

Ειδικές λειτουργίες

Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου
Με αυτή την τεχνολογία, η περιοχή της οθόνης θα εμφανίσει EC ή η λυχνία ένδειξης θα 
συνεχίσει να αναβοσβήνει όταν η εξωτερική μονάδα θα ανιχνεύσει ψυκτική διαρροή.

 Λειτουργία μνήμης γωνίας περσίδας (προαιρετικά) :

Στο πλαίσιο της γωνίας ασφαλείας, θα απομνημονεύσει το όριο της ανοιχτής γωνίας της οριζόντιας 
περσίδας. Αν αυτό υπερβαίνει θα απομνημονεύσει το όριο  γωνίας ασφαλείας. Στις παρακάτω 
περιπτώσεις , θα επιστρέψει σε κανονική θέση:
1.πατώντας το διακόπτη 2. Αποσυνδέοντας και μετά ξανασυνδέοντας τη μονάδα. Εμείς θεωρούμε πως
η ανοικτή γωνία της οριζόντιας περσίδας δεν πρέπει να είναι πολύ μικρή, σε περίπτωση που 
σχηματιστεί συμπυκνωμένο νερό και πέσει από την οριζόντια περσίδα.

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού(προαιρετική)

 Η λειτουργία χρησιμοποιείται μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης για να καθοριστεί
ο εξατμιστής και να διατηρηθεί φρέσκος για την επόμενη λειτουργία..

 Η μονάδα θα λειτουργήσει με αυτή την ακολουθία: σε λειτουργία ανεμιστήρα σε χαμηλή
ταχύτητα αέρα- λειτουργία θέρμανσης με χαμηλή ταχύτητα αέρα(ισχύουν μόνο για τις μονάδες
ψύξης και θέρμανσης)- λειτουργία μόνο του ανεμιστήρα-απενεργοποίηση λειτουργίας- κλείσιμο.

Σημείωση:

 Αυτή ή λειτουργία είναι κατάλληλη σε λειτουργία ψύξης και ξήρανσης. Πριν επιλέξετε τη 
λειτουργία, ξεκινήστε τη μονάδα σε λειτουργία ψύξης για 1,5 ώρα. Όταν η λειτουργία 
αυτοκαθαρισμού ενεργοποιηθεί, η ρύθμιση χρονοδιακόπτη θα ακυρωθεί.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού, όταν πατήσετε το κουμπί 
αυτοκαθαρισμού από το χειριστήριο ξανά, η λειτουργία θα σταματήσει και η μονάδα θα 
κλείσει αυτόματα. 

（A）

fresh defrost   run  timer

（B）

(Enabled on cooling & heating models only): 
Lights up when the air conditioner starts 
defrosting automatically or when the warm
air control feature is activated in heating 
operation. 

TEMPERATURE indication lamp

Displays the temperature settings when 
the air conditioner is operational. 
Displays the malfunction code when
fault occurs . 

RUN indication lamp

This lamp illuminates when the air 
conditioner is in operation.

TIMER indication lamp

Lights up during Timer operation.

Λειτουργία καθαρισμού αέρα(σε μερικά μοντέλα)
Η βελτίωση της ποιότητας της εσωτερικής μονάδας είναι ένας από τους σκοπούς του 
κλιματιστικού. Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ιονιστή ή με συλλέκτη 
σκόνης(βασισμένο σε ειδική διαμόρφωση του μοντέλου). Με τα ανιόντα που παράγονται 
από τον ιονιστή, η κυκλοφορία αέρα της μονάδας γεμίζει το δωμάτιο με φρέσκο, φυσικό και 
υγιή αέρα. Ο συλλέκτης σκόνης δημιουργεί μια ζώνη ιονισμού υψηλής τάσης, μέσα από την 
οποία, ο αέρας μετατρέπεται σε πλάσμα. Μέσα στον αέρα η σκόνη, ο καπνός και τα 
σωματίδια γύρης αιχμαλωτίζονται από το ηλεκτροστατικό φίλτρο.

Αντιμυκητιασική λειτουργία

Όταν κλείνετε τη μονάδα σε λειτουργίες ψύξης, ξήρανσης και αυτόματη,η μονάδα θα συνεχίσει
να λειτουργεί για 7-10 λεπτά(ανάλογα το μοντέλο) σε χαμηλή ταχύτητα αέρα. Εάν κλείσει σε
λειτουργίες θέρμανσης, η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα σε χαμηλή
ταχύτητα αέρα. Αυτό βοηθάει το συμπυκνωμένο νερό να στεγνώσει μέσα στον αποστακτήρα,
εμποδίζοντας την αναπαραγωγή μούχλας.

Κατά τη διάρκεια της αντιμυκητιασικής λειτουργίας, μην ξεκινήσετε τη μονάδα μέχρι να
απενεργοποιηθεί τελέιως.

5 
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Range

Adjust the air flow direction properly, otherwise it

might cause discomfort or  cause uneven room

temperatures.

Adjust the horizontal louver using the remote

controller.

Adjust the vertical louver manually.

To set the vertical air flow(Up--Down) direction 
Perform this function while the unit is in operation.

Use the remote controller to adjust the air flow 

direction. The horizontal louver can be moved at

a range of 6O for each press, or swing up and down
automatically. Please refer to the ,, REMOTE

,,
CONTROLLER OPERATION MANUAL  for details.

To set the horizontal air flow direction (left - right)

Move the deflector rod manually to adjust the air flow 

in the direction you prefer.

IMPORTANT:Do not put your fingers into the panel of

blower and suction side.The high-speed fan inside may

cause danger.

CAUTION
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 Do not operate the air conditioner for long periods with the 

air flow direction set downward in cooling or dehumidifying

mode. Otherwise, condensation may occur on the surface 

of the horizontal louver causing moisture to drop on to the 

floor or on furnishings.

 When the air conditioner is started immediately after it was

stopped, the horizontal louver might not move for 

approximately 10 seconds.

 Open angle of the horizontal louver should not be set too

small, as COOLING or HEATING performance may be 

impaired due to too restricted air flow area.

 Do not move the horizontal louver manually, otherwise the 
horizontal louver will be out of sync. Please cease 
operating, unplug power for a few seconds,then restart the 
air conditioner.

 Do not operate unit when the horizontal louver is in closed 

position.

Range

Deflecto
r rod

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σημείωση: αυτό το εγχειρίδιο δεν περιέχει λειτουργίες χειριστηρίου, δείτε τις λειτουργίες 
χειριστηρίου στη συσκευασία της μονάδας για  περισσότερες λεπτομέρειες.

Λειτουργίες θερμοκρασίας  

Σημείωση:
1. Η βέλτιστη απόδοση θα επιτευχθεί εντός των θερμοκρασιών λειτουργίας. Αν η μονάδα 
χρησιμοποιείται εκτός των παραπάνω συνθηκών, σίγουρα τα χαρακτηριστικά προστασίας από την 
ασφάλεια ενδέχεται να τεθούν σε λειτουργία και να προκαλέσουν ασυνήθιστη λειτουργία της μονάδας.
2. Αν η μονάδα λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ψύξη και η υγρασία είναι πάνω από
80%, το συμπυκνωμένο νερό μπορεί να φύγει έξω από τη μονάδα. Παρακαλώ τοποθετήστε τη
θέση της κατακόρυφης περσίδας στην μεγαλύτερη γωνία(κάθετα στο πάτωμα)και βάλτε υψηλή
ταχύτητα αέρα.
Πρόταση: Η μονάδα που έχει μια ηλεκτρική θερμάστρα όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι
κάτω από τους 0°C, σας συνιστούμε να διατηρείτε το μηχάνημα, συνδεδεμένο ώστε να
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του.

Χειροκίνητη λειτουργία
Οι μονάδες εξοπλίζονται με διακόπτη για λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Μπορεί να είναι προσβάσιμο 
με το άνοιγμα του μπροστινού πίνακα. Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται στη χειροκίνητη 
λειτουργία σε περίπτωση που το χειριστήριο δε λειτουργεί ή χρειάζεται συντήρηση.

AUTO/COOL

Manual switch

Σημείωση: Η μονάδα πρέπει να κλείσει πριν  
πατήσετε το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας. Αν η 
μονάδα λειτουργεί, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί 
χειροκίνητης λειτουργίας μέχρι η μονάδα να κλείσει.

1.Ανοίξτε  και σηκώστε το μπροστινό πλαίσιο 
μέχρι μια γωνία εώς ότου παραμείνει 
σταθερή,ακούγοντας έναν ήχο. 
2.Ένα πάτημα του διακόπτη της χειροκίνητης 
λειτουργίας θα οδηγήσει στην αυτόματη 
λειτουργία. Αν πιέσετε το διακόπτη δύο φορές 
μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα 
λειτουργήσει σε λειτουργία ψύξης.
3.Κλείστε το πάνελ σταθερά στην αρχική του θέση.
Προσοχή:

● Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται μόνο για 
σκοπούς δοκιμής. Δεν πρέπει να το επιλέγετε.

● Για να επαναφέρετε τη λειτουργία του 
χειριστηρίου, χρησιμοποιείστε το απευθείας.
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Λειτουργία 
θερμοκρασίας

Λειτουργία ψύξης Λειτουργία ψύξης Λειτουργία ξήρανσης

Θερμοκρασία δωματίου 17
O
C~32

O
C 

(62
O
F~90

O
F) 

0
O
C~30

O
C 

(32
O
F~86

O
F) 

10
O
C~32

O
C 

(50
O
F~90

O
F) 

Εξωτερική θερμοκρασία
-15

O
C~50

O
C 

(5
O
F~122

O
F)

(για μοντέλα με χαμηλή 
θερμοκρασία συστήματος ψύξης)

-15
O
C~30

O
C 

(5
O
F~86

O
F) 

0
O
C~50

O
C 

(32
O
F~122

O
F) 

Σημείωση : 
1. η βέλτιστη απόδοση θα επιτευχθεί εντός των θερμοκρασιών λειτουργίας. Αν η μονάδα χρησιμοποιείται εκτός των 

παραπάνω συνθηκών, σίγουρα τα χαρακτηριστικά προστασίας από την ασφάλεια ενδέχεται να τεθούν σε 
λειτουργία και να προκαλέσουν ασυνήθιστη λειτουργία της μονάδας.

2. αν η μονάδα λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ψύξη και η υγρασία είναι πάνω από 80%, το 
συμπυκνωμένο νερό μπορεί να φύγει έξω από τη μονάδα. Παρακαλώ τοποθετήστε τη θέση της κατακόρυφης 
περσίδας στην μεγαλύτερη γωνία(κάθετα στο πάτωμα)και βάλτε υψηλή ταχύτητα αέρα. 

Πρόταση: Για τις μονάδες που έχουν ηλεκτρικό θερμαντήρα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 
κάτω από 0°C (32°F), σας συνιστούμε να κρατάτε το μηχάνημα συνδεδεμένο ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή 
λειτουργία του.



OPERATING INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

NOTE: This manual does not include Remote Controller Operations, see the

<<Remote Controller Instruction>> packed with the unit for details.

Operating temperature 

NOTE: 

its maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode. 

below 0O C(32OF), we strongly recommend you to keep the machine plugged in order to 
guarantee it running smoothly. 

Manual operation

Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα

Range 

Προσαρμόστε την κατεύθυνση του αέρα σωστά, 
αλλιώς θα προκαλέσει δυσφορία ή ασυνήθιστες 
θερμοκρασίες δωματίου.

Προσαρμόστε την οριζόντια περσίδα 
χρησιμοποιώντας το χειριστήριο.

Προσαρμόστε την κάθετη περσίδα 
χρησιμοποιώντας το χειροκίνητο τρόπο.

Για να ρυθμίσετε την κάθετη κατεύθυνση του αέρα (πάνω 
κάτω)
Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία ενώ η μονάδα λειτουργεί.
Χρησιμοποιείστε το χειριστήριο για να προσαρμόσετε την 
κατεύθυνση του αέρα. Η οριζόντια περσίδα μπορεί να μετακινηθεί 
σε εύρος 60 για κάθε πάτημα, ‘η να ανέβει/κατέβει αυτόματα. 
Παρακαλώ ανατρέξτε στο τηλεχειριστήριο.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  για περισσότερες 
λεπτομέρειες.
Για να ρυθμίσετε την οριζόντια κατεύθυνση ροής αέρα 
(αριστερά-δεξιά).
Μετακινήστε τη ράβδο εκτροπής με το χέρι για να ρυθμίσετε 
τη ροή του αέρα στην κατεύθυνση που προτιμάτε.
Σημαντικο: Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στο πλαίσιο του
ανεμιστήρα και της πλευράς αναρρόφησης. Η υψηλή
ταχύτητα ανεμιστήρα ίσως προκαλέσει ζημιά.

 Προσοχη 

AUTO/COOL

Manual switch

CAUTION:
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 Μην θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστκό για μεγάλο χρονικό 
διάστημα με την κατεύθυνση ροής αέρα που έχει ρυθμιστεί 
προς τα κάτω σε λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης. 
Διαφορετικά, μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση στην 
επιφάνεια της οριζόντιας περσίδας προκαλώντας πτώση της 
υγρασίας στο δάπεδο ή στην επίπλωση.

 Όταν η μονάδα ξεκινήσει αμέσως μετά την απενεργοποίησή 
της, η οριζόντια περσίδα ίσως μετακινηθεί για περίπου 10 
δευτερόλεπτα.

 Η ανοικτή γωνία της περσίδας δεν πρέπει να είναι πολύ μικρή, 
καθώς η απόδοση ψύξης ή θέρμανσης μπορέι να είναι 
μειωμένη λόγω της πολύ περιορισμένης περιοχής ροής του 
αέρα.

 Μην μετακινείτε την οριζόντια περσίδα χειροκίνητα, 
διαφορετικά η οριζόντια περσίδα θα είναι εκτός συγχρονισμού. 
Παρακαλώ σταματήστε τη λειτουργία, αποσυνδέστε την 
παροχή ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα, μετά ενεργοποιήστε 
πάλι τη μονάδα.

 Μην ξεκινάτε τη λειτουργία της μονάδας όταν η οριζόντια 
περσίδα είναι σε κλειστή θέση. 

Mode 
Temperature  

Cooling operation Cooling operation 

Room temperature  17OC~32OC 

(62OF~90OF) 
0OC~30OC 

(32OF~86OF) 
10OC~32O

(50OF~90

Outdoor temperature
-15OC~50OC 

(5OF~122OF) 
(For the models with low 

temperature cooling system) 

-15OC~30OC 

(5OF~86OF)
0OC~50O

(32OF~122

NOTE: 
1. Optimum performance will be achieved within these operating temperatures.If air conditioner is used outside of 

the above conditions, certain safety protection features might come into operation and cause the unit to function 
abnormally.  

2. If the air conditioner runs for a long time in cooling mode and t
drip out of the unit. Please sets the vertical air flow louver to  
its maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode. 

Suggestion: For the unit adopts an Electric Heater, when the outside ambient temperature is below 0O C(32OF), we
strongly recommend you to keep the machine plugged in order to guarantee it running smoothly. 

Range 

Deflecto
r rod

Range 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πως λειτουργεί η μονάδα

CARE AND MAINTENANCE

Care and Maintenance

SLEEP  operation

7 hours timer off

Set 
Temperature 

1 hour    
1 hour

Cooling

SLEEP  operation
7 hours timer off

Set 
Temperature

1 hour  1 hour

Heating

Αυτόματη λειτουργία

Filter Handle

Before mainatenance 
Turn the system off before cleaning. To clean, wipe 

with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

NOTE: Power supply must be disconnectd before 

cleaning the indoor unit.

CAUTIONS

 A cloth dampened with cold water may be used
on the indoor unit if it is very dirty. Then wipe it 

with a dry cloth.

 Do not use a chemically treated cloth or duster 
to clean the unit.

 Do not use benzine, thinner, polishing powder,
or similar solvents for cleaning. These may 
cause the plastic surface to crack or deform.

 Never use water hotter than 40 ºC/104º F to 
clean the front panel, it could cause deformation
or
discoloration.

Όταν βάλετε τη μονάδα σε αυτόματο τύπο, αυτή 
αυτόματα θα επιλέξει τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης 
(μόνο σε μοντέλα με λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης), ή 
μόνο λειτουργία ανεμιστήρα ανάλογα με την καθορισμένη 
θερμοκρασία και τη θερμοκρασία δωματίου.

Η μονάδα προσαρμόζει τη θερμοκρασία δωματίου 
αυτόματα στο σημείο θερμοκρασίας που έχετε ορίσει.

Αν νιώσετε άβολα στην αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να 
βάλετε την επιθυμητή θερμοκρασία. 

Λειτουργία ύπνου
Όταν πιέζετε το κουμπί για τη λειτουργία του ύπνου 
στο χειριστήριο κατά τη διάρκεια ψύξης, θέρμανσης
(μόνο σε μοντέλα με ψύξη/θέρμανση) ή αυτόματης 
λειτουργίας, η μονάδα αυτόματα θα αυξήσει την ψύξη 
ή θα μειώσει τη θέρμανση 10°C/20°C ανά ώρα για τις 
πρώτες 2 ώρες , μετά θα μείνει σταθερή για τις 
επόμενες 5 ώρες, μετά από αυτό θα κλείσει. Αυτή η 
λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια και σας δίνει άνεση το 
βράδυ.

Λειτουργία ξήρανσης
 Η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα ελεγχθεί αυτόματα στην 

λειτουργία ξήρανσης.
 Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, αν η 

θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από 100C(500F), ο 
συμπιεστής σταματά τη λειτουργία και ξανά ξεκινά 
μέχρι η θερμοκρασία δωματίου να φθάσει στους 12°C 
(54°F).

Βέλτιστη λειτουργία

 Για να επιτύχετε τη βέλτιστη λειτουργία,
παρακαλώ προσέξτε τα παρακάτω:

 Προσαρμόστε την κατεύθυνση ανεμιστήρα
σωστά, ώστε να μην πέφτει στους ανθρώπους.

 Προσαρμόστε τη θερμοκρασία, για να επιτύχετε
το υψηλότερο επίπεδο άνεσης. Μην
προσαρμόζετε τη μονάδα σε υπερβολικά επίπεδα
θερμοκρασίας.

 Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα σε λειτουργία
θέρμανσης και ψύξης, αλλιώς η απόδοση ίσως
μειωθεί.

 Χρησιμοποιείστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη
στο χειριστήριο, για να επιλέξετε μια ώρα που
θέλετε να ξεκινήσει η μονάδα. Μην βάζετε κανένα
αντικέιμενο κοντά στην είσοδο αέρα και στην
έξοδο, καθώς η απόδοση της μονάδας θα μειωθεί
και η μονάδα ίσως σταματήσει.

Air freshening filter

1

Cleaning the unit

wipe the unit with a soft dry cloth only. If the unit is 

very dirty, wipe it with a cloth soaked in water.

Cleaning the air filter and air freshening filter 
A clogged air filter reduces the cooling efficiency of 
this unit. Please clean the filter once every 2 weeks. 
1. Lift the indoor unit panel up to an angle until it 

stops with a clicking sound.For some models, 
please use suspension bars to prop up the panel. 

2. Take hold of the handle of the air filter and lift it 
up slightly to take it out from the filter holder, 
then pull it downwards. 

3. Remove the AIR FILTER from the indoor unit. 
Clean the AIR FILTER once two weeks. Clean
the AIR FILTER with a vacuum cleaner or 
water, then dry it up in cool place. 

 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα περιοδικά, αλλιώς η
απόδοση  θέρμανσης ή ψύξης θα μειωθεί. Μην
ανοίγετε τη μονάδα με την οριζόντια περσίδα σε
κλειστή θέση.
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4. Remove the Air Freshening Filter from its supporting frame (The
solution to disassemble may differ from each other for different 
filters. Refer to 1 and 2 .  
Clean the air freshening filter at least once a month, and replace 
it every 4-5 months. Clean it with vacuum cleaner, then dry it in cool
place. 
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How the air conditioner works

Φροντίδα και συντήρηση

Φροντίδα και συντήρηση

SLEEP  operation
7 hours timer off

Set 
Temperature

1 hour    
1 hour

Cooling

SLEEP  operation
7 hours timer off

Set 
Temperature

1 hour  1 hour

Heating

AUTO operation 
When you set the air conditioner in AUTO mode, it 

will automatically select cooling, 
heating(cooling/heating models only), or fan only
operation depending on set temperature and the 
room temperature. 
The air conditioner will control room

temperature automatically to the temperature 
point you set. 
If you feel uncomfortable in the AUTO mode, you can 

set your desired temperature. 

SLEEP operation 
When you push SLEEP button on remote controller 
during cooling, heating(cooling & heating models only), 
or AUTO operation , the air conditioner will 
automatically increase (cooling) or decrease (heating) 

per hour for the first 2 hours, then hold steadily
for the next 5 hours, after that it will switch off. This 
mode saves you energy and brings you comfort at 
night. 

DRYING operation

Filter Handle

Πριν τη συντήρηση
Κλείστε τη μονάδα πριν το καθάρισμα. Καθαρίστε την, με 

μαλακό υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή 
λειαντικά.

Σημείωση: η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει 
να σταματήσει πριν καθαρίσετε τη μονάδα.

Προσοχή

 The fan speed will be automatically controlled 
under dry operation. 

 Ένα πανί από ύφασμα με κρύο νερό ίσως μπορεί να 
χρησιμοποπιηθεί στην εσωτερική μονάδα αν αυτή 
είναι πολύ βρώμικη. Μετά σκουπίστε τη μονάδα με 
υγρό πανί.

 Μην χρησιμοποιείτε ένα μεταχειρισμένο πανί με 
χημικά ή σκόνη για να καθαρίσετε τη μονάδα.

 Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, γυαλιστική σκόνη ή 
παρόμοιες λύσεις καθαρίσματος. Αυτά ίσως 
προκαλέσουν ρωγμή ή παραμόρφωση στην 
επιφάνεια.

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό ζεστότερο από τους 
40ÁC/104ÁF για να καθαρίσετε τον μπροστινό 
πίνακα, μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή 
αποχρωματισμό. 

 During the dry operation, if the room temperature is 
lower than 10OC(50OF), the compressor stops
operation and restarts until the room temperature is 
above 12OC(54OF).

Optimal operation 
 To achieve optimal performance, please 

note the following: 
 Adjust the air flow direction correctly so that it is

not torwards people. 
 Adjust the temperature to achieve the highest

comfort level. Do not adjust the unit to excessive 
temperature levels. 

 Close doors and windows on COOL or HEAT 
modes, or performance may be reduced.

 Use TIMER ON button on the remote controller to 
select a time you want to start your air 
conditioner. Do not put any object near air inlet or 
air outlet, as the efficiency of the air conditioner
may be reduced and the air conditioner may stop 
running. 

Air freshening filter

1 

Καθαρισμός μονάδας

Σκουπίστε τη μονάδα με ένα απαλό υγρό πανί. Αν η 
μονάδα είναι πολύ βρώμικη, σκουπίστε τη με πολύ 
βρεγμένο πανί.

Καθαρισμός φίλτρου αέρα και φίλτρου 
ανανεώσιμου αέρα.
Ένα  φραγμένο φίλτρο αέρα μειώνει την απόδοση της 
ψύξης τη μονάδας. Παρακαλώ καθαρίστε το φίλτρο 
κάθε 2 εβδομάδες.
1.

2.

Σηκώστε το μπροστινό μέρος της μονάδας σε μια γωνία 
μέχρι να ακουστεί ο ήχος. Σε  μερικά μοντέλα 
παρακαλώ χρησιμοποιείστε ράβδους ανάρτησης για να 
στηρίξετε το μπροστινό μέρος.

Κρατήστε τη λαβή του φίλτρου αέρα και ανασηκώστε το 
ελαφρώς για να το αφαιρέσετε από τη θήκη φίλτρου και 
στη συνέχεια τραβήξτε το προς τα κάτω.

 Clean the air filter periodically, otherwise cooling 
or heating performance may be reduced. 
Do not operate unit with horizontal louvre in 
closed position.

9 10

3. Μετακινήστε το φίλτρο αέρα από την εσωτερική μονάδα. 
Καθαρίστε το 2 φορές την εβδομάδα. Καθαρίστε το με 
ηλεκτρική σκούπα ή με νερό. Μετά στεγνώστε το σε ένα 
δροσερό μέρος.

4. Μετακινήστε το φίλτρο ανανεώσιμου αέρα από το σημείο 
στήριξής του( ο τρόπος  για να αποσυναρμολογηθεί  ίσως 
διαφέρει σε διαφορετικά φίλτρα. Προτιμήστε το 1 ή το 2). 
Καθαρίστε το φίλτρο ανανεώσιμου αέρα τουλάχιστον μια φορά 
το μήνα και αντικαταστήστε το κάθε 4-5 μήνες. Καθαρίστε το με 
ηλεκτρική σκούπα, μετά στεγνώστε το σε δροσερό μέρος. 



Φροντίδα και συντήρηση

Plasma 

(optional)

Open the panel and take down the 

Plasma filter by holding the upper of 

the Plasma and lifting it upwards 

according to the arrows.

Air filter(optional)

Releasing the buckles as indicated with 

arrows and open the cover of the 

Plasma, clean or replace the filter. 
2

? Για τα μοντέλα με πλάσμα, μην αγγίζετε το πλάσμα για 
10 λεπτά αφού ανοίξετε το μπροστινό κομμάτι.
5. Τοποθετήστε το φίλτρο ανανεώσιμου αέρα στη θέση του.
6. Εισάγετε το επάνω τμήμα του φίλτρου αέρα πίσω στη 

μονάδα, προσέχοντας ότι οι αριστερές και δεξιές άκρες 
εφαρμόζουν τέλεια και τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση 
του.

Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα και του φίλτρου 
ανανεώσιμου αέρα 
1. Μετακινήστε το φίλτρο αέρα
2. Μετακινήστε το φίλτρο ανανεώσιμου αέρα.
3. Εγκαταστήστε το νέο φίλτρο ανανεώσιμου αέρα
4. επαναγκαταστήστε το φίλτρο αέρα και προσεκτικά

κλείστε το μπροστινό μέρος.
Προετοιμασία για εκτεταμένη μη λειτουργία

Αν σχεδιάζετε να αδρανοποιήσετε τη μονάδα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τα παρακάτω.
(1) Καθαρίστε την εσωτερική μονάδα και τα φίλτρα
(2)

(3)

(4)

Ανοίξτε τον ανεμιστήρα για μισή μέρα για να 
στεγνώσετε το εσωτερικό της μονάδας. 

Σταματήστε το κλιματισμό και αποσυνδέστε το από 
την πρίζα.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το χειριστήριο. Η 
εξωτερική μονάδα απαιτεί συντήρηση ανά περιόδους 
και καθάρισμα. Μην προσπαθήσετε να το κάνετε 
μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή 
τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Έλεγχος πριν από το καθορισμένο διάστημα

Compressor protection

 The compressor can't restart for 3-4 minutes after it stops.
Anti-cold air (Cooling and heating models only)

 The unit is designed not to blow cold air on HEAT mode, when the indoor heat exchanger is
in one of the following three situations and the set temperature has not been reached.
a) When heating has just started.

b) Defrosting.
c) Low temperature heating.

 The indoor or outdoor fan stop running when defrosting (Cooling and heating models only). 
Defrosting (Cooling and heating models only)

 Frost may be generated on the outdoor unit during heat cycle when outdoor temperature is
low and humidity is high resulting in lower heating efficiency of the air conditioner.

 Ελέγξτε ότι το καλώδιο δεν είναι κομμένο ή
αποσυνδεδεμένο. Καθαρίστε την εσωτερική
μονάδα και τα φίλτρα.

 Ελέγξτε ότι το φίλτρο αέρα είναι
εγκατεστημένο.

 Ελέγξτε αν η έξοδος αέρα ή η είσοδος
μπλοκάρεται μετά την απενεργοποίηση της
μονάδας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προσοχή

 Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας
όταν μετακινείτε το φίλτρο. Μπορεί να
προκύψουν τραυματισμοί κατά τον χειρισμό
αιχμηρών μεταλλικών άκρων.

 Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε το
εσωτερικό της μονάδας. Η έκθεση στο νερό
μπορεί να καταστρέψει την εγκατάσταση,
οδηγώντας σε πιθανή ηλεκτροπληξία.

 Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, πρώτα βεβαιωθείτε
ότι η ισχύς και ο διακόπτης κυκλώματος είναι
αποσυνδεδεμένα.

 Μην πλένετε τα φίλτρα αέρα με ζεστό νερό
πάνω από 40°C/104°F. Αποστραγγίστε εντελώς
την υγρασία και στεγνώστε το στη σκιά. Μην
εκθέτετε τη μονάδα στον ήλιο μπορεί να
παραμορφωθεί.
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CARE AND MAINTENANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Plasma
(optional)

Open the panel and take down the 
Plasma filter by holding the upper of 
the Plasma and lifting it upwards 
according to the arrows.

Air filter(optional)
Releasing the buckles as indicated with 
arrows and open the cover of the 
Plasma, clean or replace the filter. 

2 

? For the models with plasma, do not touch the plasma 
within 10 minutes after you open the panel.

5. Install the air freshening filter back into position. 
6. Insert the upper portion of air filter back into the 

unit, taking care that the left and right edges line up 
correctly and place filter into position. 

Replacement of air filter and air freshening filter

1. Remove the air filter.  
2. Remove the air freshening filter. 
3. Install a new air freshening filter.
4. Reinstall the air filter and securely close the front 

panel.
Preparation for extended non-operation

If you plan to idle the unit for a long time, perform
the following: 
(1) Clean the indoor unit and filters. 
(2) Operate the fan for about half a day to dry the 

inside of the unit.  
(3) Stop the air conditioner and disconnect power. 
(4) Remove the batteries from the remote controller. 

The outdoor unit requires periodic maintenance 
and cleaning. Do not attempt to do this yourself. 
Contact your dealer or service provider.  

Pre-season inspection

Κανονική λειτουργία της μονάδας

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν την κανονική 
λειτουργία.1. προστασία της μονάδας .

Προστασία του συμπιεστή

 Ο συμπιεστής δεν μπορεί να ξαναξεκινήσει για 3-4 λεπτά μετά την απενεργοποίηση του anti-cold 
air(μοντέλα με ψύξη και θέρμανση).

 Η μονάδα σχεδιάστηκε όχι για να βγάζει ψυχρό αέρα σε λειτουργία θέρμανσης, όταν ο εσωτερικός 
εναλλάκτης θερμότητας βρίσκεται σε μια από τις ακόλουθες 3 καταστάσεις και δεν έχει επιτευχθεί η 
καθορισμένη θερμοκρασία.

α)όταν η θέρμανση έχει μόλις ξεκινήσει
β) στην απόψυξη
γ)σε χαμηλή θερμοκρασία ζέστης 

 Ο εσωτερικός και εξωτερικός ανεμιστήρας σταματά να λειτουργεί στην απόψυξη (μόνο σε μοντέλα 
θέρμανσης και ψύξης). Απόψυξη (μόνο σε μοντέλα θέρμανσης και ψύξης)

 Δροσιά ίσως δημιουργηθεί στην εξωτερική μονάδα κατά τη διάρκεια  του κύκλου θέρμανσης όταν η 
εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία είναι υψηλή, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη 
απόδοση θέρμανσης της μονάδας.

 Κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης της μονάδας θα σταματήσει η λειτουργία θέρμανσης και 
αυτόματα θα ξεκινήσει η απόψυξη. Ο χρόνος απόψυξης ίσως διαρκέσει από 4 ως 10 λεπτά 
σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία και το μέγεθος του παγετού που δημιουργείται στην 
εξωτερική μονάδα.

 Check that the wiring is not broken off or 
disconnected. Clean the indoor unit and filters. 

 Check that the air filter is installed. 
 Check if the air outlet or inlet is blocked after 

the air conditioner has not been used for a 
long time. 

Caution

 Do not touch the metal parts of the unit
when removing the filter. Injuries can occur 
when handling sharp metal edges. 

 Do not use water to clean inside the air 
conditioner. Exposure to water can destroy the 
insulation, leading to possible electric shock.

When cleaning the unit, first make sure that 
the power and circuit breaker are turned off. 

 Do not wash air filter with hot water at more than
40OC/104OF. Shake off moisture completely and 
dry it in the shade. Do not expose it directly to 
the sun, it may shrink. 

2. Μια λευκή ομίχλη βγαίνει από την εσωτερική μονάδα
Η λευκή ομίχλη δημιουργείται από τη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του αέρα εισόδου και
εξόδου σε λειτουργία ψύξης όταν το εξωτερικό  περιβάλλον έχει υψηλό επίπεδο υγρασίας. Η λευκή
ομίχλη δημιουργείται λόγω της υγρασίας που παράγεται από τη διαδικασία απόψυξης, όταν η
μονάδα ξαναξεκινά σε λειτουργία θέρμανσης μετά την απόψυξη.

3. Χαμηλός θόρυβος του κλιματιστικού

Ίσως ακούτε έναν ήχο όταν ο συμπιεστής λειτουργεί ή έχει σταματήσει. Είναι ο ήχος της ροής του 
ψυκτικού μέσου ή του τέλους  λειτουργίας. Μπορεί επίσης να ακούσετε ένα απαλό τρίξιμο όταν ο 
συμπιεστής λειτουργεί ή όταν μόλις έχει σταματήσει. Αυτό προκαλείται από τη θερμική επέκταση και 
τη ψυχρή συστολή των πλαστικών μερών στη μονάδα όταν αλλάζει η θερμοκρασία. Ένας θόρυβος 
μπορεί να ακουστεί κατά την αποκατάσταση της περσίδας σε αρχική θέση όταν ενεργοποιηθεί η 
μονάδα.

4. Η σκόνη που βγαίνει από την εσωτερική μονάδα

Αυτή είναι μια συνηθισμένη κατάσταση όταν η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό ή 
κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης της.

5. Mια ιδιαίτερη μυρωδιά βγαίνει από την εσωτερική μονάδα
Αυτό προκαλείται από την εσωτερική μονάδα που εκπέμπει μυρωδιές που διαπερνούν τα έπιπλα
από οικοδομικά υλικά ή από καπνό.

6. η μονάδα γυρίζει στον ανεμιστήρα μόνο σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης (μόνο για μοντέλα με 

θέρμανση και ψύξη).

Όταν η εσωτερική μονάδα φθάνει την ρυθμισμένη θερμοκρασία του κλιματιστικού, ο συμπιεστής θα 
σταματήσει αυτόματα και η μονάδα θα γυρίσει σε λειτουργία ανεμιστήρα. Ο συμπιεστής θα 
ξεκινήσει πάλι όταν η εσωτερική θερμοκρασία ανέβει σε λειτουργία ψύξης ή μειωθεί σε λειτουργία 
θέρμανσης (σε μοντέλα με ψύξη και θέρμανση) στην καθορισμένη θερμοκρασία.
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TROUBLESHOOTING TIPS

7. The air conditioner runs Anti-mildew function after turning off the unit.  
When turning off the unit under COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) and DRY mode, the 
air conditioner will run Anti-mildew function for 7-10 minutes, if turns off on HEAT mode, the 
unit will continue operating for about 30 seconds at LOW fan speed, then stop the operation 
and turn off the unit automatically. 

8. Dripping water may generate on the surface of the indoor unit when cooling in a 

high relatively humidity (relative humidity higher than 80%). Adjust the

horizontal louver to the maximum air outlet position and select HIGH fan speed.

9. Heating mode (For cooling and heating models only)  
The air conditioner draws in heat from the outdoor unit and releases it via the 
indoor unit during heating operation. When the outdoor temperature falls, heat 
drawn in by the air conditioner decreases accordingly. At the same time, heat 
loading of the air conditioner increases due to larger difference between indoor and 
outdoor temperature. If a comfortable temperature can't be achieved by the air 
conditioner, we suggest you use a supplementary heating device. 

10. Auto-restart function

Power failure during operation will stop the unit completely.
For the unit without Auto-restart feature, when the power restores, the OPERATION indicator

on the indoor unit starts flashing. To restart the operation, push the ON/OFF button on the

remote controller. For the unit with Auto-restart feature, when the power restores, the unit 

restarts automatically with all the previous settings preserved by the memory function.

13 14  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

7. Tο κλιματιστικό βρίσκεται σε αντιμυκητιασική λειτουργία μετά την απενεργοποίηση της 
μονάδας.
Όταν κλείνετε τη μονάδα σε λειτουργία ψύξης ή ξήρανσης, η μονάδα θα δουλεύει σε
αντιμυκητιασική λειτουργία για 7-10 λεπτά, αν κλείνετε τη μονάδα σε λειτουργία θέρμανσης, η
μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα,
μετά θα σταματήσει και θα κλείσει αυτόματα.

8. Mπορεί να δημιουργηθεί νερό που στάζει στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας όταν
ψύχεται σε υψηλή σχετική υγρασία (πάνω από 80%). Προσαρμόστε την οριζόντια περσίδα
στη μέγιστη θέση εξαγωγής αέρα και επιλέξτε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

9. Λειτουργία θέρμανσης (για μοντέλα θέρμανσης και ψύξης )
Το κλιματιστικό αντλεί θερμότητα από την εξωτερική μονάδα και την απελευθερώνει μέσω
της εσωτερικής μονάδας κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία
πέφτει, η θερμότητα που εισάγεται από το κλιματισιτκό μειώνεται ανάλογα. Ταυτόχρονα
αυξάνεται η θερμική φόρτιση του κλιματιστικού, λόγω της μεγαλύτερης διαφοράς μεταξύ
εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας. Αν η κατάλληλη θερμοκρασία δεν μπορεί να
επιτευχθεί από το κλιματιστικό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια πρόσθετη συσκευή
θέρμανσης.

10.Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
Η διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία, θα σταματήσει τη μονάδα τελείως. Για τη μονάδα χωρίς τη 
λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, όταν το ρεύμα σταματά, η ένδειξη λειτουγίας στην εσωτερική 
μονάδα αρχίζει να αναβοσβήνει. Για να επανεκκινήσετε τη λειτουργία, πιέστε το κουμπί on/off στο 
χειριστήριο. Για τη μονάδα με τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, όταν το ρεύμα επανέλθει, η 
μονάδα θα ξεκινήσει αυτόματα με όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις να διατηρούνται από τη 
λειτουργία μνήμης. 
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TROUBLESHOOTING TIPS

7. The air conditioner runs Anti-mildew function after turning off the unit.  
When turning off the unit under COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) and DRY mode, the 
air conditioner will run Anti-mildew function for 7-10 minutes, if turns off on HEAT mode, the 
unit will continue operating for about 30 seconds at LOW fan speed, then stop the operation 
and turn off the unit automatically. 

8. Dripping water may generate on the surface of the indoor unit when cooling in a 
high relatively humidity (relative humidity higher than 80%). Adjust the
horizontal louver to the maximum air outlet position and select HIGH fan speed.

9. Heating mode (For cooling and heating models only)  
The air conditioner draws in heat from the outdoor unit and releases it via the 
indoor unit during heating operation. When the outdoor temperature falls, heat 
drawn in by the air conditioner decreases accordingly. At the same time, heat 
loading of the air conditioner increases due to larger difference between indoor and 
outdoor temperature. If a comfortable temperature can't be achieved by the air 
conditioner, we suggest you use a supplementary heating device. 

10. Auto-restart function 
Power failure during operation will stop the unit completely. 
For the unit without Auto-restart feature, when the power restores, the OPERATION indicator
on the indoor unit starts flashing. To restart the operation, push the ON/OFF button on the
remote controller. For the unit with Auto-restart feature, when the power restores, the unit 
restarts automatically with all the previous settings preserved by the memory function.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

προβλήματα 

Η ένδειξη λειτουργίας ή άλλοι δείκτες 
συνεχίζουν να αναβοσβήνουν

Η μονάδα ίσως σταματήσει να 
λειτουργεί ή να συνεχίσει  υπό 
συνθήκες ασφαλείας(ανάλογα με τα 
μοντέλα). Περιμένετε περίπου 10 
λεπτά, το σφάλμα μπορέι να διορθωθεί 
αυτόματα, εάν όχι αποσυνδέστε τη 
συσκευή και ξανασυνδέστε πάλι. Εάν 
το πρόβλημα συνεχιστεί, αποσυνδέστε 
τη μονάδα και επικοινωνήστε με το 
πλησιέστερο κατάστημα servise.

Αν κάποιος από τους παρακάτω 
κωδικούς εμφανιστεί στην οθόνη:
 E0,E1,E2,E3.....or P0,P1,P2, 

P3...., or F1,F2,F3....... 

Η ασφάλεια καίγεται ή ο πέφτει 
συχνά. Σταματήστε αμεσως τη μονάδα, 

αποσυνδέστε το καλώδιο και 
επικοινωνήστε με το 
πλησιέστερο κατάστημα service.

Αν πέσουν στην μονάδα νερό ή άλλα αντικείμενα 
Άσχημες μυρωδιές ή ασυνήθιστοι ήχοι .

Δυσλειτουργίες Αιτία Τι πρέπει να κάνετε;

Η μονάδα δεν 
ξεκινά

Διακοπή ρεύματος Περιμένετε να έρθει το ρεύμα

Η μονάδα ίσως έχει αποσυνδεθεί Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι καλά 
τοποθετημένο σε τοίχο

Η ασφάλεια μπορεί να έχει διογκωθεί Αντικαταστήστε την ασφάλεια

Η μπαταρία στο χειριστήριο ίσως 
έχει τελειώσει Αντικαταστήστε την μπαταρία

Περιμένετε ή ακυρώστε τη ρύθμιση 
χρονοδιακόπτη

Η ώρα που έχετε ρυθμίσει με τον 
χρονοδιακόπτη είναι λάθος

Η μονάδα δεν 
θερμάινει ούτε 
ψύχει(μόνο σε 
μοντέλα 
θέρμανσης και 
ψύξης) το 
δωμάτιο αρκετά 
καλά ενώ ο 
αέρας εξέρχεται 
κανονικά από το 
κλιματισιτκό

Ακατάλληλη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία

Βάλτε τη σωστή θερμοκρασία. Για 
λεπτομέρειες της λειτουργίας 
παρακαλώ προτιμήστε την 
επιλογή’’using remote control’

Το φίλτρο αέρα έχει μπλοκάρει Καθαρίστε το φίλτρο αέρα

Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά Κλείστε τις πόρτες ή τα παράθυρα

Η εισαγωγή ή η εξαγωγή του αέρα της 
εσωτερικής ή εξωτερικής μονάδας έχει 
αποκλειστεί

Καθαρίστε πρώτα τα εμπόδια, 
μετά ξαναξεκινήστε τη μονάδα

Έχει ενεργοποιηθεί η τρίλεπτη 
προστασία του συμπιεστή Περιμένετε. 

Αν τα προβλήματα δεν έχουν διορθωθεί, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο συνεργάτη στο service. Βεβαιωθείτε ότι 
τους ενημερώσατε λεπτομερώς για τις δυσλειτουργίες και τον αριθμό του μοντέλου της μονάδας.

Παρατηρήσεις: μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη μονάδα.
Πάντα να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του service.

13 14



Περιεχόμενα
Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου ……………………………1
Χαρακτηριστικά εκτέλεσης...…………………………………1
Χαρακτηριστικά των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου…..1
Δείκτες του πίνακα οθόνης....………………………………..3
Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.....………………………..4
Προειδοποίηση………………............................…………….7

3. Set the starting & stopping time

3.1 Push the TIMER ON button, the remote controller will show

TIMER ON, the last set time for START operation and the

signal "h" will be shown on the DIGITAL display area. You

are now ready to readjust the TIMER ON to start the operation.

3.2 Push the TIMER ON button again to set the time you want to

start the operation.

3.3 Push the TIMER OFF button, the remote controller will show

TIMER OFF, the last set time for STOP operation and the

signal "h" will be shown on the DIGITAL display area. You

are now ready to reset the time to STOP operation.

3.4 Push the TIMER OFF button again to set the time you want to

stop the operation.

3.5 After setting the TIMER, there will be a one-half second delay

before the remote controller transmits the signal to the Air

Conditioner. Then , after approximately another 2 seconds, the

signal "h" disappears and the set temperature will re-appear on

the digital display.

To change the TIMER ON/OFF time, just press the corresponding

TIMER button and reset the time.

To cancel the TIMER ON/OFF setting, just adjust the TIMER time

to 0:00.

Change the TIMER

NOTE
The setting time is relative time. That is the time set is based

on the delay of the current time.

1. Be sure there are no obstacles between the remote controller

and the receiver of indoor unit otherwise the air conditioner will

not work.

2. Keep the Remote Controller away from any liquids.

3. Protect the remote controller from the high temperatures and

exposure to radiation.

4. Keep the indoor receiver out of direct sunlight or the Air Condi-

tioner may malfunction.

5. Keep Remote Controller away from EMI(Electro-Magnetic

Interference) supplied by other household appliances.

Warning

7

●

●
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TEMP Button : Push this button to decrease the indoor

temperature setting.

RESET Button: When you press the recessed RESET button,

all current settings are cancelled and the control will return to

the initial settings.

SLEEP Button: Press this button to go into the Energy-Saving

operation mode. Press it again to cancel. This function is only

can be used on COOL, HEAT and AUTO mode and maintain the

most comfortable temperature for you.

2

1

6

ON/OFF Button: Push this button to start operation, push the

button again to stop operation.

9

TEMP Button : Push this button to increase the indoor

temperature setting .

2

AIR DIRECTION Button: Press this button to change the swing

angle of the louver. The swing angle of the louver is 6 for

each press. When the louver swing at a certain angle which

would affect the cooling and heating effect of the air conditioner,

it would automatically change the swing direction . No symbol

will appear in the display area when press this button. (Not

applicable to units without this function).

o

MODE Selection Button: Each time the button is pressed, the

operation mode is shifted in the direction of the arrow:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

3

FAN SPEED Button: Used to select the Fan Speed in four steps-

AUTO LOW MED or HIGH. Each time the button is pressed,

the fan speed mode is shifted.

、 、

8

TIMER ON Button: Press this button to initiate the auto-on time

sequence. Each press will increase the auto-timed setting in 30

minutes increments. When the setting time displays 10, each

press will increase the auto-timed setting 60 minutes increments.

To cancel the auto-timed program, simply adjust the auto-on time

to 0.0.

10

11

4

5

1

Μοντέλο

Απόσταση απόδοσης

Μετρήσιμη ηλεκτρική τάση

R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E,
RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E, RG51M3/BG(C)E,
RG51M8/(C)E,RG51M9/(C)E, RG51M/BGE-IN

-5 C 60 C
。 。

8m

3.0V(Dry batteries Lr03 2)×

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου

Χαρακτηριστικά εκτέλεσης

Χαρακτηριστικά των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

1.

2. Λειτουργία 24ωρου  χρονοδιακόπτη
3. εύρος εσωτερικής θερμοκρασίας :17C~30 C.

4. πλήρης λειτουργία LCD(οθόνη υγρών κρυστάλλων)

Τύπος Λειτουργίας: αυτόματο, ψύξη,ξήρανση,θέρμανση,ανεμιστήρας

。 。

Fig. 1

( C)

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE FAN SPEED

TIMER ONSLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK

1 2

4
5

6
7

3 8
9

10
11
12

13
14

περιβάλλον

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY TURBO

SWING Button: Push this switch button to activate auto

swing feature of the horizontal louver. Push it again to stop.

LED DISPLAY Button: Press this button to clear the digit

display in the air conditioner, press it again to activate it (Not

available for the units without LED display window).

7

*

Σημείωση:

*Δείχνει το προαιρετικό κουμπί

14*και 15* κουμπιά δεν είναι 
διαθέσιμα για μοντέλα 
RG51M3/(C)E και RG51M3/
BG(C)ERG51M2/(C)E.

κουμπιά δεν είναι 
διαθέσιμα για μοντέλα 
RG51M9/(C)E.

14*και 15* κουμπιά δεν 
είναι διαθέσιμα για 
μοντέλα RG51M3/(C)E 
andRG51M3/BG(C)E.

14*και 15* κουμπιά δεν 
είναι διαθέσιμα για 
μοντέλα R51M/
(C)E,R51M/BGE, R51M/
BGE-IN.

 κουμπιά δεν είναι διαθέσιμα 
για μοντέλα RG51M8/(C)E.

CLEAN
AIR

15*
*
*

*

* *4*,6  ,7  ,* 14 ,15*

* *6 ,7 ,* 14  ,15*

NOTE：Please do not select HEAT mode if the machine
you purchased is cooling only type. Heat mode is not
supported by the cooling only appliance.
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1

6

9

2

TEMP BUTTON   : Πιέστε το κουμπί για να μειώσετε την εσωτερική 
θερμοκρασία.
TEMP Button :  Πιέστε το κουμπί για να αυξήσετε την 
εσωτερική θερμοκρασία.
MODE Selection  Button: κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, Ο 
τρόπος λειτουργίας μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση του 
βέλους.:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

3

8

10

11

4

5

1

Model

Transmission Distance

Rated Voltage

R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E,
RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E, RG51M3/BG(C)E,
RG51M8/(C)E,RG51M9/(C)E, RG51M/BGE-IN

-5 C 60 C
。 。

8m

3.0V(Dry batteries Lr03 2)×

Remote Controller Specification

Performance Features

Features of the Remote controller buttons

1. Operating Mode: AUTO COOL DRY HEATand FAN .

2. Timer Setting Function in 24 hours.

3. Indoor Setting Temperature Range : 17 C~30 C.

4. Full function of LCD (Liquid Crystal Display)

、 、 、

。 。

Fig. 1

( C)

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT
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TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK
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Environment

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY TURBO

7

*

*

*

** *

* *

NOTE:
: Indicates optional

button.

M odels RG51M2/(C)E.

Models RG51M3/(C)E
and RG51M3/BG(C)E.

Models of
R51M/(C)E, R51M/BGE,
R51M/BGE-IN.

4 ,6 ,7 ,14 ,15 buttons
are not available for
Models RG51M9/(C)E.

14 and 15 buttons
are not available for

7 , 14 and 15
buttons are not available
for

15 button is not
available for

6 ,7 ,14 ,15 buttons
are not available for
Models RG51M8/(C)E.

CLEAN
AIR

15*
*
*

*

** * * *

* * * *

Σημείωση: παρακαλώ μην επιλέξετε τη λειτουργία 
θέρμανσης αν το μηχάνημα που αγοράσατε είναι μόνο για 
ψύξη. Η λειτουργία θέρμανσης δεν υποστηρίζεται από 
συσκευή ψύξης.

SWING Button: πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε 
την αυτόματη κίνηση της οριζόντιας περσίδας. Πατήστε το 
ξανά για να σταματήσει.

RESET Button: όταν πιέζετε στην εσοχή το κουμπί επαναφοράς, 
όλες  οι τρέχουσες ρυθμίσεις ακυρώνονται και ο έλεγχος θα 
επιστρέψει στις αρχικές ρυθμίσεις.

AIR DIRECTION Button: πιέστε αυτό το κουμπί για να 
αλλάξετε τη γωνία αιώρησης της περσίδας. Η γωνία της 
περσίδας είναι 6ο σε κάθε πάτημα του κουμπιού. Όταν η 
γωνία της περσίδας βρίσκεται  σε μια ορισμένη γωνία η οποία 
επηρεάζει την ψύξη και τη θέρμανση  της μονάδας, αυτόματα 
θα αλλάξει γωνία κατεύθυνσης. Κανένα σύμβολο δεν 
εμφανίζεται στην περιοχή της οθόνης όταν πιέζετε το 
κουμπί(μη διαθέσιμο σε μονάδες που δεν έχουν αυτή τη 
λειτουργία)

LED DISPLAY Button: πιέστε το κουμπί για να κλείσετε την 
οθόνη της μονάδας και ξαναπατήστε το για να την ενεργοποιήσετε.
(μη διαθέσιμο για μονάδες που δεν έχουν αυτή τη λειτουργία)
FAN SPEED Button: επιλέξτε τη ταχύτητα του ανεμιστήρα σε 4 
βήματα-αυτόματο-χαμηλό-μεσαίο-υψηλό. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό 
το κουμπί η ταχύτητα ανεμιστήρα αλλάζει.
ON/OFF Button: πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιηθεί η 
μονάδα και ξαναπατήστε το για να κλείσει.
TIMER ON Button: πιέστε αυτό το κουμπί για να 
ενεργοποιήσετε το αυτόματο χρονόμετρο. Κάθε πάτημα θα 
αυξάνει την αυτόματη ρύθμιση χρόνου σε 30 λεπτά. Όταν η 
καθορισμένη ώρα δείχνει 10, κάθε πάτημα θα αυξάνει την 
αυτόματη ρύθμιση χρόνου  σε 60 λεπτά. Για να 
απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση χρόνου, απλά 
προσαρμόστε το αυτόματο χρονόμετρο σε 0.0
SLEEP Button: πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Πατήστε ξανά για να την 
ακυρώσετε. Αυτή η λειτουργία μπορέι να χρησιμοποιηθεί σε 
καταστάσεις ψύξης, θέρμανσης και αυτόματης λειτουργίας 
διατηρώντας την πιο κατάλληλη θερμοκρασία για εσάς.
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Δείκτες στον πίνακα οθόνης

Display Panel

TRANSMI-
SSION Indicator

OPERATION
MODE Indicator

LOCK Indicator

TIMER
DISPLAY Indicator

DIGITAL
DISPLAY area

ON/OFF Indicator

FAN SPEED Indicator

TIMER ON OFF

Fig. 2

DIGITAL DISPLAY area: αυτή η περιοχή δείχνει την καθορισμένη 
θερμοκρασία και  σε λειτουργία χρονόμετρου,  θα δείξει τις 
ενεργοποιημένες και τις απενεργοποιημένες ρυθμίσεις του 
χρονόμετρου. Αν είστε σε λειτουργία ανεμιστήρα, δεν εμφανίζεται 
τίποτα.
TRANSMISSION Indicator: η ένδειξη αναβοσβήνει μια φορά 
όταν το χειριστήριο μεταδίδει σήματα στην εσωτερική μονάδα.

1

2

13

4

TIMER DISPLAY Indicator: This display area shows the settings

of the TIMER. That is, if only the starting time of operation is set,

it will display the TIMER ON. If only the turning off time of operation

is set, it will display the TIMER OFF. If both operations are set,

it will show TIMER ON-OFF which indicates you have chosen

to set both the starting time and off time.

6

FAN SPEED Indicator: Press the FAN SPEED button to select

the desired fan speed setting (Auto-Low-Med-High). You selection

will be displayed in the LCD window except the Auto fan speed.

7

Operating the Remote Controller

The Remote Controller uses two alkaline dry batteries(LR03X2).

1. To install the batteries, slide the back cover of the battery

compartment and install the batteries according the

direction (+and -)shown on the Remote Controller.

2. To replace the old batteries, use the same method as

mentioned above.

Install/Replace Batteries

NOTE: All signs shown in the Fig.2 is for the purpose of clear
presentation. But during the actual operation only the re-
lative functional signs are shown on the display panel.

LOCK Indicator: LOCK display is displayed by pushing the LOCK

button. Push the LOCK button to clear display.

OPERATION MODE Indicator: When press the MODE button,

it shows the current operating mode -- AUTO COOL DRY

HEAT (Cooling only model without) mode.

" ", " "," ",
" " ,or "FAN"

5

4

ON/OFF Indicator: This symbol appears when the unit is turned

on by the remote controller, and disappear when the unit is

turned off.

3

1. When replacing batteries, do not use old batteries or a different

type battery. This may cause the remote control

to malfunction.

2. If you do not use the remote controller for several weeks

remove the batteries. Otherwise battery leakage may damage

the remote controller.

3. The average battery life under normal use is about 6 months.

4. Replace the batteries when there is no answering beep from the

indoor unit or if the Transmission Indicator light fails to light.

5. Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection

of such waste separately for special treatment is necessary.

NOTE

14

OPERATION
MODE Indicator

7

TIMER OFF Button: πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η 
αυτόματη απενεργοποίηση του χρονόμετρου. Κάθε πάτημα αυξάνει την 
καθοπρισμένη ρύθμιση χρόνου σε  30 λεπτά. Όταν η καθορισμένη ώρα 
δείχνει 10, κάθε πάτημα θα αυξάνει την αυτόματη ρύθμιση χρόνου 60 
λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση χρόνου, απλά 
προσαρμόστε τη σειρά της αυτόματης απενεργοποίησης σε 0.0
LOCK Button: όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, όλες οι τρέχουσες 
ρυθμίσεις κλειδώνουν και το χειριστήριο δεν δέχεται καμία λειτουργία 
εκτός από το κλείδωμα. Πατήστε ξανά για να ακυρωθεί η λειτουργία 
κλειδώματος.
TURBO Button: πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να 
ακυρώσετε  την τουρμπο λειτουργία η οποία επιτρέπει στη μονάδα να 
φθάσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Σε λειτουργία ψύξης, η μονάδα θα έχει δυνατό ψυχρό αέρα με πολύ 
γρήγορη ταχύτητα ανεμιστήρα. Σε λειτουργία θέρμανσης (διαθέσιμη σε 
μονλαδες που διαθέτουν PTC), το PTC θα φέρει πολύ καλή λειτουργία 
θέρμανσης.
CLEAN AIR Button(on  some models): όταν πιέσετε αυτό το κουμπί, ο 
ιονιστής ή ο συλλέκτης σκόνης (ανάλογα το μοντέλο) ενεργοποιούνται και 
βοηθούν να αφαιραιθεί η σκόνη και η γύρη από τον αέρα.

15
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3

TIMER OFF Button: Press this button to initiate the auto-off time

sequence. Each press will increase the auto-timed setting in 30

minutes increments. When the tting time displays 10, each

press will increase the auto-timed setting 60 minutes increments.

To cancel the auto-timed program, simp uto-off time

to 0.0.
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Indicators on Display Panel

Display Panel

TRANSMI-
SSION Indicator

OPERATION
MODE Indicator

LOCK Indicator

TIMER
DISPLAY Indicator

DIGITAL
DISPLAY area

ON/OFF Indicator

FAN SPEED Indicator

TIMER ON OFF

DIGITAL DISPLAY area: This area will show the set temperature

and, if in the TIMER mode, will show the ON and OFF settings of

the TIMER. If in the FAN mode, nothing is appeared.

TRANSMISSION Indicator: This indicator flashes one time

when remote controller transmits signals to the indoor unit.

Fig. 2

1

2

LOCK Button: When you press the recessed LOCK button, all

current settings are locked in and the remote controller does not

accept any operation except that of the LOCK. Press again to

cancel the LOCK mode.

13

4

6

7

Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Εγκατάσταση/ αντικατάσταση μπαταριών
Το χειριστήριο χρησιμοποιεί 2 αλκαλικές ξηρές μπαταρίες(LR03X2)..

Όλες οι πινακίδες που φαίνονται στο σχ. 2 είναι για λόγους 
σαφούς παρουσίασης. Αλλά κατά τη διάρκεια της 
πραγματικής λειτουργίας εμφανίζονται μόνο οι σχετικές 
λειτουργικές πινακίδες στον πίνακα οθόνης

LOCK Indicator: η εμφάνιση κλειδώματος εμφανίζεται με την πίεση του κουμπιού 
του κλειδώματος.. πιέστε πάλι το κουμπί κλειδώματος για να εμφανιστεί η οθόνη.
TIMER DISPLAY Indicator: αυτή η περιοχή της οθόνης δείχνει τις 
καθορισμένες ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη. Αυτό μόνο αν η ώρα 
έναρξης της εκτέλεσης είναι καθορισμένη, θα εμφανισει την 
ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη. Αν έχει ρυθμιστεί μόνο ο χρόνος 
απενεργοποίησης της λειτουργίας, θα εμφανιστεί ο χρονοδιακόπτης. Εάν 
έχουν οριστεί και οι δύο λειτουργίες, θα εμφανιστεί το χρονόμετρο 
ενεργοποίησης-απενεργοποίησης το οποίο υποδεικνύει ότι έχετε επιλέξει 
να ρυθμίσετε τόσο την ώρα έναρξης όσο και το χρόνο διακοπής της  
λειτουργίας
FAN SPEED Indicator: πιέστε το κουμπί της ταχύτητας ανεμιστήρα για 
να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα(αυτόματο, χαμηλό, μεσαίο, υψηλό). 
Η επιλογή σας θα εμφανιστεί στο παράθυρο LCD, εκτός από την 
αυτόματη λειτουργία.

Σημείωση: 

5

ON/OFF Indicator: αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν η 
μονάδα ενεργοποιείται από το χειριστήριο και εξαφανίζεται 
όταν κλείνει η μονάδα.
OPERATION MODE Indicator: όταν πιέσετε το κουμπί αυτό, 
δείχνει την τρέχουσα λειτουργία ‘αυτόματο’, ‘ψύξη’, ‘ ξήρανση,’ 
‘θέρμανση’(μόνο μοντέλο χωρίς ψύξη), ή λειτουργία ανεμιστήρα.

3

1. Όταν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, μην χρησιμοποιήσετε τις παλιές 
μπαταρίες ή κάποιο άλλο είδος μπαταρίας. Αυτό ίσως προκαλέσει 
δυσλειτουργία στο χειριστήριο.

2. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο για πολλές εβδομάδες βγάλτε τις 
μπαταρίες. Αλλιώς η διαρροή των μπαταριών ίσως προκαλέσει ζημιά στο 
χειριστήριο.

3. Ο μέσος όρος ζωής μπαταριών σε κανονική χρήση είναι περίπου 
6 μήνες.

4. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση 
από την εσωτερική μονάδα ή Η ενδεικτική λυχνία μετάδοσης δεν 
ανάβει

5. Μην αφήνετε τις μπαταρίες ως αστικά απορρίμματα. Η συγκέντρωση  αυτού του 
είδους απορριμμάτων για ειδική επεξεργασία είναι απαραίτητη. 

1. για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες,σπρώξτε την πίσω πλευρά 
της μπαταρίας και βάλτε τις μπαταρίες σύμφωνα με την 
κατεύθυνση(+και-) που φαίνονται στο χειριστήριο.

2. για να αντικαταστήσετε τις παλιές μπαταρίες,
χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο που αναφέραμε πριν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

TURBO Button: Push this button to activate/cancel the Turbo

function which enables the unit to reach the preset temperature in

the shortest time.On cooling mode, the unit will blow strong cooling

air with super high fan speed. On heating mode (applicable to the

unit adopts PTC only), the PTC will bring fast heating operation.

14

OPERATION
MODE Indicator

7

CLEAN AIR Button(on some models): When push this button,

the Ionizer or Plasma Dust Collector(depending on models) is

energized and will help to remove pollen and impurities from

the air.

15
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5

1. πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε το αυτόματο.
2. πατήστε το κουμπί temp για να καθορίσετε την επιθυμητή 

θερμοκρασία δωματίου.
3. πατήστε  το κουμπί on/off για να ξεκινήσει το κλιματιστικό. Η λυχνία 

λειτουργίας στην επιφάνεια της οθόνης της εσωτερικής μονάδας φωτίζει. Η 
ταχύτητα ανεμιστήρα καθορίζεται αυτόματα και δεν υπάρχουν δείκτες 
ταχύτητας ανεμιστήρα που εμφανίζονται στον πίνακα οθόνης του 
τηλεχειριστηρίου.

4. πιέστε το κουμπί on/off ξανά για να σταματήσετε τη λειτουργία της 
μονάδας 

1. Στην αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό μπορεί να επιλέξει λειτουργία 
ψύξης, ανεμιστήρα και θέρμανσης από τη διαφορά μεταξύ της 
θερμοκρασίας δωματίου και της καθορισμένης θερμοκρασίας  στο 
τηλεχειριστήριο.

2. Αν η αυτόματη λειτουργία δεν είναι κατάλληλη, η επιθυμητή λειτουργία 
μπορεί να επιλεχθεί χειροκίνητα.

Αυτόματη λειτουργία 

Σημείωση

6

Due to the difference of the set temperature of the unit and
the actual indoor temperature, the Air Conditioner when in
DRY mode will automatically operate many times without
running the COOL and FAN mode.

1. Push the MODE button to select DRY.

2. Push the TEMP button to set the desired temperature from

17 C to 30 C.

3. Push the ON/OFF button, the OPERATION lamp lights and the

air conditioner starts to operate in DRY mode at LOW fan

speed. Push the ON/OFF button again to stop this unit operation.

。 。

DRY Operation

NOTE

Push TIMER ON button to set the auto- on time and TIMER OFF

button to set the auto-off time.

1.1 Push the TIMER ON button, then the remote controller shows

TIMER ON , the last set time for the starting operation and the

signal "h" will be shown on the DIGITAL DISPLAY area. You

are now ready to reset the time to START the operation.

1.2 Push the TIMER ON button again to set desired unit start

time.

1.3 After setting the TIMER ON ,there will be a one-half second

delay before the remote controller transmits the signal to

the air conditioner. Then, after approximately another 2

seconds, the signal "h" disappears and the set temperature

will re-appear on the digital display.

TIMER Operation

1. To set the starting time.

1. Αν η αυτόματη λειτουργία δεν είναι κατάλληλη, εσείς
χειροκίνητα αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας λειτουργίες
ψύξης, θέρμανσης και ανεμιστήρα.

2. Πιέστε το κουμπί temp για να καθορίσετε την επιθυμητή
θερμοκρασία δωματίου. Όταν σε λειτουργία ψύξης οι ιδανικές
ρυθμίσεις είναι από 21C και πάνω. Όταν σε λειτουργία
θέρμανσης οι ιδανικές ρυθμίσεις είναι από 28C και κάτω.

3. Πιέστε το κουμπί fan speed για να επιλέξετε τη λειτουργία
ανεμιστήρα σε αυτόματο υψηλό μεσαίο και χαμηλό.

4. Πιέστε το κουμπί on/off, η λυχνία λειτουργίας ανάβει και το
κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί με τις δικές σας ρυθμίσεις.
Πιέστε on/off για να σταματήσετε τη λειτουργία της μονάδας. 

Ψύξη/ θέρμανση(μόνο μοντέλο χωρίς ψύξη) και 
λειτουργία ανεμιστήρα.

Σημείωση
Η λειτουργία ανεμιστήρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να ελέγξετε τη θερμοκρασία. Σε αυτή τη λειτουργία μόνο τα 
βήματα 1,3 και 4 μπορούν να εκτελεθούν.

2. To set the stopping time.

2.3 After setting the TIMER OFF ,there will be a one-half second

delay before the remote controller transmits the signal to

the air conditioner. Then, after approximately another 2

seconds, the signal "h" disappears and the set temperature

will re-appear on the digital display.

2.2 Push the TIMER OFF button again to set the time you want to

stop the operation.

2.1 Push the TIMER OFF button and the remote controller will

show TIMER OFF, the last set time for the stopping operation

and the signal "h" will be shown on the DIGITAL DISPLAY area.

You are now ready to reset the time of the STOP operation.

●
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1. Use the MODE button to select AUTO.

2. Push the TEMP button to set the desired room temperature .

The most comfortable temperature settings are between 21 C

to 28 C.

3. Push the ON/OFF button to start the air conditioner. The OPE-

RATION lamp on the display panel of the indoor unit lights. The

FAN SPEED is automatically set and there are no fan speed

indicators shown on the display panel of the remote controller.

4. Push the ON/OFF button again to stop the unit operation.

。

o

1. In the AUTO mode, the air conditioner can logically choose
the mode of COOL, FAN and HEAT by sensing the difference
between the actual ambient room temperature and the set
temperature on the remote controller.

2. If the AUTO mode is not comfortable for you, the desired
mode can be selected manually.

AUTOMATIC OPERATION

NOTE

6

Κατά τη διαφορά της καθορισμένης θερμοκρασίας της μονάδας 
και της εξωτερικής θερμοκρασίας, το κλιματισιτκό σε λειτουργία 
dry αυτόματα θα λειτουργήσει πολλές φορές χωρίς να έχει τη 
λειτουργία ψύξης και ανεμιστήρα.

Λειτουργία ξήρανσης 
1. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας και επιλέξτε τη λειτουργία dry.
2. Πιέστε το κουμπί temp για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία 

από 17-30C.
3. Πιέζοντας  on/off, ανάβει το φως λειτουργίας και το κλιματισιτκό αρχίζει 

να λειτουργεί σε λειτουργία dry και με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. 
Πατήστε ξανά  το κουμπί  on/off για να σταματήσει η λειτουργία της 
μονάδας.

Σημείωση 

Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Πιέστε το κουμπί του χρονόμετρου  για να ενεργοποιήσετε το 

χρονόμετρο και απενεργοποίηση του χρονόμετρου για να κλείσετε το 
χρονόμετρο.
1. Καθορισμός της λειτουργίας έναρξης
   1.1Πιέζοντας  το κουμπί της έναρξης του χρονοδιακόπτη, η οθόνη 
του χειριστηρίου δείχνει timer on, την τελευταία ρύθμιση της ώρας από 
την έναρξη της λειτουργίας και το σημάδι h θα φανεί στην περιοχή της 
οθόνης. Εσείς τώρα μπορείτε να επαναφέρετε την ώρα για να ξεκινήσει 
η λειτουργία
   1.2 Πιέστε  το κουμπί timer on για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα 
έναρξης της μονάδας.
   1.3 Μετά τον καθορισμό του χρονόμετρου, θα υπάρχει 1,5 
δευτερόλεπτο καθυστέρηση μέχρι το χειριστήριο να μεταφέρει το σήμα 
στο κλιματιστικό. Μετά και συγκεκριμένα από 2 δευτερόλεπτα, το 
σημάδι h θα εξαφανιστεί και η καθορισμένη θερμοκρασία θα 
επανεμφανιστεί στην οθόνη1. If the AUTO mode is not comfortable, you may manually over-ride

the settings by using COOL, HEAT or FAN modes.

2. Push the TEMP button to set the desired room temperature.

When in COOLING mode, the most comfortable settings are 21 C

or above. When in HEATING mode, the most comfortable

settings are 28 C or below.

3. Push the FAN SPEED to select the FAN mode of AUTO, HIGH,

MED or LOW.

4. Push the ON/OFF button, the operation lamp lights and the air

conditioner start to operate as your settings. Push the ON/OFF

button again to stop this unit operation.

。

。

The FAN mode can not be used to control the temperature.
While in this mode, only steps 1 3 and 4 may be performed.、

COOL/ HEAT (Cooling only model without) and

FAN Operation

NOTE

2. Καθορισμός χρόνου διακοπής.
2.1  Πιέστε το κουμπί timer off και το χειριστήριο θα δείξει timer 
off, την τελευταία καθορισμένη ώρα χρόνου διακοπής και το 
σημάδι h θα φανεί στην οθόνη. Τώρα είστε έτοιμοι να 
ξανακαθορίσετε την ώρα διακοπής λειτουργίας.
2.2  Πιέστε το κουμπί timer off ξανά για να καθορίσετε την ώρα 
που εσείς θέλετε να σταματήσει η λειτουργία της μονάδας.
2.3  Αφού καθορίσετε την ώρα διακοπής, θα υπάρξει 1,5 
δευτερόλεπτο καθυστέρηση μέχρι το χειριστήριο να  μεταδώσει 
το σήμα στη μονάδα. Μετά και συγκεκριμένα από 2 
δευτερόλεπτα το σημάσι h θα εξαφανιστεί και η καθορισμένη 
θερμοκρασία θα ξαναεμφανιστεί στην οθόνη.

●
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Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, 
απλά προσαρμόστε την ώρα του χρονοδιακόπτη σε 0.00

Σημείωση
Ο χρόνος ρύθμισης είναι σχετικός χρόνος. Δηλαδή ο χρόνος 
που έχει οριστεί βασίζεται στην καθυστέρηση της τρέχουσας 
ώρας

1. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ανάμεσα στο 
χειριστήριο και στη μονάδα αλλιώς το κλιματιστικό δε θα δουλέψει.Κ

2. Κρατήστε το χειριστήριο μακριά από υγρά στοιχεία.
3. Προστατεψτε το χειριστήριο από υψηλές θερμοκρασίες και

έκθεση σε ακτινοβολία.
4. Κρατήστε τον εσωτερικό δέκτη έξω από το άμεσο ηλιακό φως

αλλιώς  το κλιματιστικό μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία
5. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από ηλεκτρικές μαγνητικές

παρεμβολές που παρέχονται από άλλες οικιακές συσκευές.

Προειδοποίηση

7

3. Καθορισμός χρόνου έναρξης και διακοπής.
3.1 Πιέζοντας το κουμπί timer on, το χειριστήριο θα δείξει timer 
on, την τελευταία καθορισμένη ώρα  έναρξης  της λειτουργίας 
και το σημάδι h θα φανεί στην περιοχή της οθόνης. Τώρα είστε 
έτοιμοι να ξαναπροσαρμόσετε την ώρα έναρξης της λειτουργίας. 
3.2 Πιέστε το κουμπί timer on ξανά για να καθορίστε την ώρτα 
που επιθυμείτε για να ξεκινήσει η λειτουργία.
3.3 Πιέζοντας το κουμπί timer off, το χειριστήριο θα δείξει timer 
off, την τελευταία καθορισμένη ώρα για διακοπή λειτουργίας και 
το σημάδι h θα φανεί στην περιοχή της οθόνης. Τώτα μπορείτε 
να καθορίσετε την ώρα διακοπής της λειτουργίας.
3.4 Πιέστε το κουμπί timer off ξανά και καθορίστε την ώρα που 
επιιθυμείτε να σταματήσει η λειτουργία.
3.5 Αφού καθορίσετε την ώρα, θα υπάρξει 1,5 δευτερόλεπτο 
καθυστέρηση μέχρι το χειριστήριο να μεταδώσει το σήμα στη 
μονάδα. Μετά και συγκεκριμένα από 2 δευτερόλεπτα, το σημάδι 
h θα εξαφανιστεί και η καθορισμένη θερμοκρασία θα 
ξαναεμφανιστεί στην οθόνη

Αλλαγή χρονοδιακόπτη
● Για να αλλάξετε την ώρα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, απλά 
πιέστε τοαντίστοιχο κουμπί του χρονοδιακόπτη και επαναφέρετε  την ώρα.

●

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



