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Μέτρα ασφαλείας

Διαβάστε τα μέτρα ασφαλείας πριν την εγκατάσταση

Λανθασμένη εγκατάσταση σε συνδυασμό με την αγνόηση των 
οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καταστροφή ή 
τραυματισμό.

Η ένδειξη  μιας πιθανής ζημιάς ή τραυματισμών χαρακτηρίζεται 
ως προειδοποίηση ή προσοχή.

WARNING 

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αγνοώντας τις 
οδηγίες ίσως προκληθεί θάνατος ή σοβαρός 
τραυματισμός.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αγνοώντας τις
οδηγίες μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί σε 

ανθρώπους, ζημιές στην συσκευή ή στην ιδιοκτησία σας.

WARNING 

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
που είναι από 8 χρονών και πάνω και άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν έχουν την εποπτεία άλλου 
ανθρώπου 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.
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Προειδοποιήσεις εγκατάστασης

• Ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη για να
εγκαταστήσετε τη μονάδα. Ακατάλληλη εγκατάσταση ίσως
προκαλέσει διαρροή νερού , ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
• Όλες οι επισκευές, η συντήρησεις και η μεταφορά της
μονάδας πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό στο
service. Ακατάλληλες επισκευές μπορεί να οδηγήσουν σε
σοβαρό τραυματισμό ή σε αποτυχία του προϊόντος.

Προειδοποιήσεις για τη χρήση του προϊόντος

Αν αντιληφθείτε μια ασυνήθιστη κατάσταση (όπως μυρωδιά φωτιάς), αμέσως 
κλείστε τη μονάδα και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Επικοινωνήστε με 
τον κατασκευαστή για οδηγίες και για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, τη 
φωτιά ή  τον τραυματισμό.

Μην βάζετε δάχτυλα, ράβδους ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο του αέρα και 
στην έξοδο.  Αυτό ίσως προκαλέσει τραυματισμό, καθώς ο ανεμιστήρας 
μπορεί να περιστρέφεται σε υψηλές ταχύτητες.

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά όπως λακ μαλλιών,βερνίκια ή βαφή 
κοντά στη μονάδα. Αυτό ίσως προκαλέσει φωτιά ή καύση.

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

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε υγρό δωμάτιο(πχ μπάνιο ή πλυσταριό). 
Αυτό μπορέι να προκαλέσει ηλεκτροπληξία  και να αλλοιώσει το προϊόν.

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

Ηλεκτρικές προειδοποιήσεις
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• Χρησιμοποιήστε μόνο το καθορισμένο καλώδιο. Εάν το
καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον
πιστοποιημένο αντιπρόσωπο

• Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας καθαρό. Αφαιρέστε
οποιαδήποτε σκόνη ή βρωμιά που συσσωρεύεται πάνω ή
γύρω από το βύσμα. Βρώμικα βύσματα μπορεί να
προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία

• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αποσυνδέσετε τη μονάδα. Κρατήστε το φις σταθερά και
τραβήξτε το από την πρίζα. Το τράβηγμα απευθείας στο
καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη, γεγονός που
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία

• Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, εκτείνετε
χειροκίνητα 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 φωτιά.
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1.προδιαγραφές και λειτουργίες της μονάδας

Μέρη μονάδας

Εμφάνιση κωδικών & τι σημαίνουν

“fresh” Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Fresh" (μερικές μονάδες)

“defrost” Όταν η λειτουργία απόψυξης ενεργοποιείται

“run” Όταν η μονάδα λειτουργεί

“timer” Όταν έχει οριστεί χρονοδιακόπτης
Δεν είναι διαθέσιμο για όλες τις μονάδες. Όταν 
ενεργοποιείται η λειτουργία eco σε μερικές μονάδες 

φωτίζει βαθμιαία ένα προς ένα 
ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε δεύτερο

Σε άλλα μοντέλα, η μονάδα θα εμφανίσει τη 
ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Σε λειτουργία 
ανεμιστήρα, η μονάδα θα εμφανίσει τη 
θερμοκρασία δωματίου. Όταν προκύψει σφάλμα , 
θα εμφανίσει τον κωδικό σφάλματος 

για 3 δευτερόλεπτα όταν ο χρονοδιακόπτης 
έχει οριστεί.

Μπροστινός πίνακας

Περσίδα

Παράθυρο οθόνης (A) 
Παράθυρο οθόνης (B) Παράθυρο οθόνης (C) 

Καλώδια ισχύος (μερικές μονάδες)

Τηλεχειριστήριο Βάση 
τηλεχειριστηρίου(μερ
ικές μονάδες)
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-Οι Fresh, swing , turbo ή silence λειτουργίες
είναι ενεργοποιημένες.

-TIMER      OF χρονοδιακόπτης έχει οριστεί οι
λειτουργίες  Fresh, swing , turbo ή silence
λειτουργίες έχουν απενεργοποιηθεί.

όταν η λειτουργία anti-cool αέρας ενεργοποιείται.

όταν γίνεται απόψυξη

 είναι σε λειτουργία αυτοκαθαρισμού.

όταν η προστασία της κατάψυξης ενεργοποιείται.

Σημείωση: Ένας οδηγός για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων 
δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο βιβλιογραφίας.
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Επιτυγχάνοντας βέλτιστη απόδοση
Η βέλτιστη απόδοση για λειτουργίες θέρμανσης, ψύξης και ξήρανσης μπορεί να επιτευχθεί στα 
ακόλουθα εύρη θερμοκρασίας. Όταν το κλιματιστικό σας χρησιμοποιείται εξωτερικά σε αυτά τα 
εύρη, σίγουρα τα χαρακτηριστικά προστασίας ασφαλείας θα ενεργοποιηθούν και θα 

προκαλέσουν τη λειτουργία της μονάδας κάτι λιγότερο από  βέλτιστη.

Τύπος inverter split

Ψύξη Θέρμανση Ξήρανση

Θερμοκρασία 
δωματίου

17°C - 32°C (63°F - 90°F) 0°C - 30°C 

(32°F - 86°F) 

10°C - 32°C 

(50°F - 90°F) 

Εξωτερική 
θερμοκρασία

0°C - 50°C (32°F - 122°F) 

-15°C - 30°C

(5°F - 86°F)

0°C - 50°C  

(32°F - 122°F) -15°C - 50°C (5°F - 122°

F) (για μοντέλα με συστήματα 
χαμηλής θερμοκρασίας ψύξης)

0°C - 60°C (32°F - 140°) 
(για ειδικά τροπικά μοντέλα)

0°C - 60°C (32°F 

- 140°F)
(για ειδικά
τροπικά μοντέλα)

Για εξωτερικές μονάδες με βοηθητικό ηλεκτρικό θερμαντήρα
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 0 βαθμούς(32F), εμείς 
προτείνουμε ανεπιφύλακτα να κρατήσετε τη μονάδα συνδεδεμένη 
όλη την ώρα για να εξασφαλιστεί ομαλή συνεχής απόδοση.
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Τύπος σταθερής ταχύτητας

Ψύξης Θέρμανσης Ξήρανση

Θερμοκρασία 
Δωματίου 17°-32°C (63°-90°F) 

0°-30°C 

(32°-86°F) 

10°-32°C 

(50°-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°-54°C (64°-129°F) 

(Για ειδικά τροπικά 
μοντέλα)

18°-54°C 

(64°-129°F) 

(For special 

Για να βελτιστοποιήσετε περαιτέρω την απόδοση της μονάδας σας, κάντε τα εξής:
• Κρατήστε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά.
• Περιορίστε τη κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας τις

λειτουργίες TIMER ON και TIMER OFF.
• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους ή τις εξόδους αέρα.
• Ελέγχετε τακτικά και καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα.

Για λεπτομερή εξήγηση κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
τηλεχειρισμού.

Άλλα χαρακτηριστικά
Αυτόματη επανεκκίνηση
Εάν η μονάδα χάνει ισχύ, θα επανεκκινήσει αυτόματα με τις 
προηγούμενες ρυθμίσεις μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία. 
Αντιμυκητιασικά (μερικές μονάδες)
Κατά την απενεργοποίηση της μονάδας από τις λειτουργίες 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 ωίδιου.
Ασύρματο χειριστήριο (μερικές μονάδες)
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Το ασύρματο χειριστήριο σας επιτρέπει να ελέγχετε το κλιματιστικό σας 
χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο και μια ασύρματη σύνδεση.
Για πρόσβαση στη συσκευή USB, αντικατάσταση της και οι εργασίες 
συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Μνήμη 
γωνίας Περσίδας(κάποια μοντέλα)
Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα σας, η λωρίδα θα επανέρθει αυτόματα στην 
προηγούμενη γωνία της.

Ανίχνευση διαρροών ψυκτικού μέσου (μερικές μονάδες)
Η εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει αυτόματα την ένδειξη "EC". Η ενδεικτική 
λυχνία "timer" σβήνει και η ενδεικτική λυχνία "run" αναβοσβήνει 7 φορές 
όταν η μονάδα εντοπίζει διαρροή ψυκτικού μέσου.

Υπενθυμίσεις φίλτρου αέρα (μερικές μονάδες)
Υπενθύμιση καθαρισμού φίλτρου αέρα
Μετά από 240 ώρες χρήσης, οι ενδεικτικές λυχνίες "run" και "timer" στην 
εσωτερική μονάδα θα αναβοσβήσουν ταυτόχρονα και το παράθυρο οθόνης 
στην εσωτερική μονάδα θα αναβοσβήνει 
"CL" (εφόσον υπάρχει). Αυτή είναι η υπενθύμιση για να καθαρίσετε το φίλτρο 
σας. Μετά από 15 δευτερόλεπτα, η οθόνη της μονάδας θα επανέλθει.

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, οι λυχνίες ένδειξης "CL", "run" και 
"timer" θα αναβοσβήσουν και πάλι όταν κάνετε επανεκκίνηση της μονάδας.

Ενημέρωση αντικατάστασης φίλτρου αέρα
Μετά από 2.880 ώρες χρήσης, οι ενδεικτικές λυχνίες "run" και "timer" θα 
αναβοσβήσουν ταυτόχρονα για 10 φορές, θα παραμείνουν αναμμένες για 5 
δευτερόλεπτα και το παράθυρο οθόνης στην εσωτερική μονάδα θα 
αναβοσβήσει "nF" (αν υπάρχει). Αυτή είναι μια υπενθύμιση για την 
αντικατάσταση του φίλτρου σας. Στη συνέχεια, η μονάδα θα επανέλθει στην 
προηγούμενη οθόνη της.
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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, οι λυχνίες ένδειξης "nF", "run" και "timer" θα αναβοσβήσουν και πάλι 
όταν κάνετε επανεκκίνηση της μονάδας.

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

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

Ρύθμιση κάθετης γωνίας ροής αέρα
Όταν η μονάδα είναι ενεργή, χρησιμοποιήστε το κουμπί swing/direct μία φορά για να 
ρυθμίσετε την κατεύθυνση(κάθετη γωνία) της ροής αέρα.

1.πιέστε το κουμπί swing/direct μία φορά για να ενεργοποιήσετε την περσίδα. Κάθε
φορά που θα πιέζετε το κουμπί, αυτό θα προσαρμόζει την περσίδα σε 6 μοίρες. Πιέστε
το κουμπί μέχρι την κατεύθυνση που εσείς επιθυμείτε να φτάσει.

2.για να κάνετε την περσίδα να μετακινείται συνεχώς πάνω και κάτω, πιέστε
παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί swing/direct. Πατήστε το ξανά για να
σταματήσει η αυτόματη λειτουργία.

Προσοχή: μην κρατάτε την περσίδα σε τελείως κάθετη γωνία για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στάξιμο του συμπυκνωμένου νερού στα επιπλά 
σας.

Ρύθμιση οριζόντιας γωνίας ροής αέρα
Η οριζόντια γωνία της ροής αέρα πρέπει να ρθιμίζεται χειροκίνητα. Πατήστε τη ράβδο 
εκτροπής(βλέπε σχήμα β) και χειροκίνητα προσαρμόστε τη στην κατεύθυνση που 
προτιμάτε. Σε κάποιες μονάδες, η οριζόντια γωνία της ροής του αέρα μπορεί να 
ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο. Παρακαλώ απευθυνθείτε στο εγχειρίδιο του 
χειριστηρίου.



VIVAX  ΕΛΛ

Σημείωση για τις γωνίες της περσίδας
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψύξης ή ξήρανσης, μην ρυθμίζετε την  περσίδα σε πολύ 
κάθετη γωνία  για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση νερού στο 
πτερύγιο το οποίο θα πέσει στο πάτωμα ή στα έπιπλά σας.(βλέπε σχήμα α).
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψύξης ή ξήρανσης, η ρύθμιση της περσίδας σε πολύ κάθετη 
γωνία μπορεί να μειώσει την απόδοση της μονάδας λόγω περιορισμού της ροής αέρα.
Μην μετακινείτε την περσίδα με το χέρι σας. Αυτό θα προκαλέσει ασυνήθιστη λειτουργία της 
περσίδας. Αν αυτό συμβεί κλείστε τη μονάδα και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα φια λίγα 
δευτερόλεπτα, μετά ξαναξεκινήστε τη μονάδα. Αυτό θα επαναφέρει την περσίδα.

 Fig. A
Προσοχή: μην κρατάτε την περσίδα σε πολύ κάθετη γωνία για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρίψη του 
συμπυκνωμένου νερού στα έπιπλά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην βάζετε τα δάχτυλά σας μέσα ή κοντά στον ανεμιστήρα και στην πλευρά αναρρόφησης 
της μονάδας. Η μεγάλη ταχύτητα ανεμιστήρα στο εσωτερικό της μονάδας μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό.
 Fig. B 

Range 

Ράβδος εκτροπής
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Λειτουργία ύπνου

Η λειτουργία ύπνου συνηθίζει να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας ενώ κοιμάστε(και 
δεν χρειάζεται τις ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες για να είναι ευχάριστο). Αυτή η 
λειτουργία μπορεί μόνο να ενεργοποιηθεί από το χειριστήριο.

Πιέστε το κουμπί sleep όταν είστε έτοιμος να πάτε για ύπνο. Όταν σε λειτουργία 
ψύξης, η μονάδα αυξήσει τη θερμοκρασία ανά 10C(20F) μετά από 1 ώρα και θα 
αυξήθεί άλλο 10C(20F) μετά πό μία ώρα. Όταν είναι σε λειτουργία θέρμανσης, η 
μονάδα θα μειώσει τη θερμοκρασία σε 10C(20F) μετά πό μία ώρα και θα μειώσει 
επιπλέον 10C(20F) μετά από μία ώρα.

Θα κρατήσει τη νέα θερμοκρασία για 5 ώρες, μετά η μονάδα θα κλείσει αυτόματα.

Σημείωση: η λειτουργία ύπνου δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργίες ανεμιστήρα και 
ξήρανσης.

Ρύθμιση 

Θερμοκρασίας
7 hours timer 

OFF 

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του ύπνου
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2. Xειροκίνητη λειτουργία (χωρίς χειριστήριο)

Πώς να χειριστείτε τη μονάδα σας χωρίς χειριστήριο
Στην περίπτωςη που το χειριστήριό σας δεν δουλεύει, η μονάδα σας 
πρέπει να λειτουργήσει χειροκίνητα με το κουμπί manual control στην 
εσωτερική μονάδα. Σημειώστε πως η χειροκίνητη εκτέλεση δεν είναι 
μια αργή λύση και ο χειρισμός της μονάδας με το χειριστήριο 
συστείνεται ανεπιφύλακτα.

Πριν τη χειροκίνητη εκτέλεση
Η μονάδα πρέπει να κλείνει πριν τη χειροκίνητη εκτέλεση.
Για να λειτουργήσετε τη μονάδα σας χειροκίνητα:
1. Aνοίξτε το μπροστινό μέρος της εσωτερικής μονάδας.
2. Eντοπίστε το κουμπί manual control στην δεξιά πλευρά της

μονάδας.
3. Πιέστε το κουμπί manual control μία φορά για να ενεργοποιηθεί η

αναγκαστική αυτόματη λειτουργία.
4. Πιέστε το κουμπί manual control για να ενεργοποιηθεί η

αναγκαστική λειτουργία ψύξης.
5. Πιέστε το κουμπί manual control για τρίτη φορά για να κλείσετε τη

μονάδα.
6. Κλείστε το μπροστινό κομμάτι.

Προσοχή
Η χειροκίνητη εκτέλεση προτείνεται μόνο για λόγους 
δοκιμής και για επείγουσες κατάστάσεις.

Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός και αν έχει 
χαθεί το χειριστήριο και είναι τελείως απαραίτητο. Για να 
επαναφέρετε την κανονική εκτέλεση, χρησιμοποιείστε το χειριστήριο 
για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
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3. φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας
Πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση
Πάντα να κλείνετε το κλιματιστικό και να βγάζετε το 
καλώδιο από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τη 
συντήρηση.

Προσοχή
Να χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα. Αν η 
μονάδα είναι πολύ βρώμικη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ βρεγμένο 
πανί σε ζεστό νερό για να την καθαρίσετε.

• Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή ρούχα μεταχειρισμένα με χημικά
για να καθαρίσετε τη μονάδα.

• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, λευκαντικά, λειαντικά ή άλλους
τρόπους για να καθαρίσετε τη μονάδα. Αυτά μπορούν να
προκαλέσουν ρωγμή στην επιφάνεια ή παραμόρφωση.

Manual control button 
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• Μην χρησιμοποιείτε νερό πιο ζεστό από 400C(1040F) για να
καθαρίσετε το μπροστινό κομμάτι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
την παραμόρφωση της επιφάνειας  ή τον αποχρωματισμό

Καθαρισμός 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 
πως το φίλτρο καθαρίζεται μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.

1. Σηκώστε το μπροστινό κομμάτι της εσωτερικής μονάδας.
2. Πιέστε πρώτα την γλωττίδα στο άκρο του φίλτρου για να

χαλαρώσετε την πόρπη, αφήστε το κάτω, μετά τραβήξτε το προς
εσάς.

3. Τώρα τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω.
4. Αν το φίλτρο σας έχει ένα μικρό φίλτρο ανανεώσιμου αέρα,

βγάλτε το από το μεγαλύτερο φίλτρο. Καθαρίστε αυτό το φίλτρο
ανανεώσιμο αέρα με ένα καθαριστικό χειρός.

5. Καθαρίστε το μεγάλο φίλτρο αέρα με  ζεστό σαπουνισμένο νερό.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα ήπιο απορρυπαντικό.

6. Ξεπλύνετε το φίλτρο με φρέσκο νερό ,μετά στραγγίστε το.
7. Στεγνώστε το σε ένα δροσερό ξηρό μέρος, και αποφύγετε να

εκτεθεί στον ήλιο.
όταν στεγνώσει ξαναβάλτε το φίλτρο ανανεώσιμου αέρα στο
μεγάλο φίλτρο, και  μετά τοποθετήστε το μέσα στην εσωτερική
μονάδα.

8. Κλείστε το μπροστινό κομμάτι της εσωτερικής μονάδας
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Καρτέλα φίλτρου

Φίλτρο ανανέωσης αέρα από 
πίσω από μεγάλο φίλτρο (μερικές 

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

Προσοχή 
• Πριν αλλάξετε ή καθαρίσετε το φίλτρο, κλείστε τη μονάδα
και βγάλτε την από την πρίζα.

• Όταν μετακινήσετε το φίλτρο, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της
μονάδας. Οι μεταλλικές άκρες μπορεί να σας  τραυματίσουν.
• Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε το εσωτερικό της
εσωτερικής μονάδας. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση και να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Μην εκτίθετε τα φίλτρα στον ήλιο όταν είναι βρεγμένα. Αυτό μπορεί
να αλλοιώσει το φίλτρο.

Υπενθυμίσεις φίλτρου αέρα(προαιρετικά)
Υπενθύμιση καθαρισμού φίλτρου αέρα
Μετά από 240 ώρες χρήσης , το παράθυρο οθόνης στην εσωτερική μονάδα 
θα δείξει το σήμα CL. Αυτή είναι μια υπενθύμιση για να καθαρίσετε το φίλτρο 
αέρα. Μετά από 15 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επιστρέψει στην κανονική 
της εμφάνιση. Για να επαναφέρετε την υπενθύμιση, πιέστε το κουμπί led στο 
χειριστήριό σας 4 φορές, ή πιέστε το κουμπί manual control 3 φορές. Αν δεν 
επαναφέρετε την υπενθύμιση,το σήμα CL θα αναβοσβήσει πάλι όταν 
ξαναλειτουργήσετε τη μονάδα.
Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου αέρα
Μετά από 2.880 ώρες χρήσης , το παράθυρο της οθόνης θα εμφανίσει το 
σήμα nF. Αυτό είναι η υπενθύμιση για την αντικατάσταση του φίλτρου. Μετά 
από 15 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επιστρέψει στην αρχική της εμφάνιση. 
Για να επαναφέρετε την υπενθύμιση, πιέστε το κουμπί LED στο χειριστήριό 
σας 4 φορές, ή πιέστε το κουμπί manual control για 3 φορές. Αν δεν 
επαναφέρετε την υπενθύμιση το σήμα nF θα αναβοσβήσει πάλι μόλις 
ξαναλειτουργήσετε τη μονάδα.

Προσοχή
• Οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμός της εξωτερικής
μονάδας πρέπει να γίνεται από τον εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη ή από τον αρμόδιο για παροχή υπηρεσιών.
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• Οποιαδήποτε επισκευή της μονάδας πρέπει να γίνεται από
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη ή από τον αρμόδιο για παροχή
υπηρεσιών.
Συντήρηση – μεγάλες περίοδοι μη χρήσης.
Αν σχεδιάζετε να μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, κάντε τα παρακάτω:

Συντήρηση – έλεγχος πριν το καθορισμένο διάστημα
Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρήσης, ή πριν από περιόδους 
συχνής χρήσης, κάντε τα παρακάτω:

Καθαρίστε όλα τα φίλτρα Ενεργοποιήστε τη λειτουργία FAN 
έως ότου η μονάδα στεγνώσει 

τελείως

Απενεργοποιήστε το FAN μέχρι τη 
μονάδα και αποσυνδέστε την 

παροχή ρεύματος

Αφαιρέστε τις 
μπαταρίες από το 
τηλεχειριστήριο
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t 

Ελέγξτε από τα καλώδια που έχουν 
υποστεί ζημιά

Καθαρίστε όλα τα φίλτρα

Ελέξτε για διαρροές Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει όλες τις εισόδους αέρα και τις ούτες
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4.Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μέτρα ασφαλείας 
Αν οτιδήποτε από τα παρακάτω συμβεί, κλείστε τη μονάδα 
αμέσως!

• Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καταστραφεί ή είναι αφύσικα ζεστό
• Μυρίζετε μια μυρωδιά καμμένου
• Η μονάδα βγάζει θόρυβο ή περίεργους ήχους.
• Μια ασφάλεια χτυπά ή ο διακόπτης ασφαλείας κάνει διαλέιμματα
• Νερό ή άλλα αντικείμενα πέφτουν μέσα ή έξω από τη μονάδα.

Μην επιχειρήσετε να το φτιάξετε μόνοι σας!επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του service αμέσως!
Κοινά θέματα
Τα παρακάτω προβλήματα δεν είναι μια δυσλειτουργία και στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτούνται διορθώσεις.

θέμα Πιθανές αιτίες

Η μονάδα δεν 
ανοίγει 
πατώντας το 
κουμπί on/off

Η μονάδα έχει ένα μέτρο ασφαλείας 3 λεπτών το 
οποίο εμποδίζει τη μονάδα από την 
υπερφόρτωση. Η μονάδα δεν μπορεί να 
ξαναλειτουργήσει αν δεν μείνει 3 λεπτά κλειστή.

Η μονάδα 
άλλαξε από 
λειτουργία 
ψύξης/
θέρμανσης σε 
λειτουργία 
ανεμιστήρα

Η μονάδα ίσως αλλάζει τις ρυθμίσεις της για να 
αποφύγει την δημιουργία παγετού στη μονάδα. Όταν η 
θερμοκρασία ανέβει, η μονάδα θα ξεκινήσει να 
λειτουργεί στην επιλεγόμενη ρύθμιση ξανά.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, 
στην οποία η μονάδα κλείνει τον συμπιεστή. Η 
μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί όταν η 
θερμοκρασία αλλάξει πάλι.
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Η μονάδα 
εκπέμπει λευκή 
ομίχλη

Σε περιόδους υγρασίας, μια μεγάλη διαφορά 
θερμοκρασίας μεταξύ του αέρα δωματίου και του 
κλιματιστικού μπορεί να προκαλέσει λευκή ομίχλη.

Και η εσωτερική και 
η εξωτερική μονάδα 
εκπέμπουν λευκή 
ομίχλη

Όταν η μονάδα ξαναλειτουργήσει σε λειτουργία 
θέρμανσης μετά την απόψυξη, η λευκή ομίχλη θα 
βγει λόγω της υγρασίας που παράγεται από τη 
διαδικασία απόψυξης.

Η εσωτερική 
μονάδα κάνει 
θόρυβο

Ένας έντονος ήχος αέρα ίσως προκληθεί όταν η 
περσίδα επαναφέρει τη θέση της.

Ένας ήχος ίσως προκληθεί μετά τη λειτουργία της μονάδας 
σε λειτουργία θέρμανσης Λόγω της επέκτασης και της 
συστολής του πλαστικού της μονάδας 

parts.Και η εσωτερική 
και η εξωτερική 
μονάδα κάνουν 
θόρυβο

Χαμηλός ήχος ακούγεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας:αυτό 
είναι φυσικό και προκαλείται από το ψυκτικό αέριο που 
διέρχεται και στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες.

Χαμηλός ήχος ακούγεται όταν η μονάδα ξεκινάει, μόλις 
έχει σταματήσει να λειτουργεί, ή όταν κάνει απόψυξη: 
αυτός ο θόρυβος είναι φυσικός και προκαλείται από το 
ψυκτικό αέριο που σταματάει ή αλλάζει την κατεύθυνσή 
του.
Ήχος τριξίματος:φυσική διαστολή και συστολή του 
πλαστικού και των μεταλλικών μερών που προκαλείται από 
τις αλλαγές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας, 
μπορεί να δημιουργήσει περίεγους θορύβους.

Θόρυβος από την 
εσωτερική μονάδα

Η μονάδα μπορεί να κάνει διάφορους θορύβους 
ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία της.

Σκόνη 
εκπέμπεται από 
την εσωτερική 
και εξωτερική 
μονάδα

Η μονάδα ίσως συγκεντρώνει σκόνη κατά τη 
διάρκεια μεγάλων περιόδων μη χρήσης της, η οποία 
θα βγει όταν λειτουργήσει η μονάδα. Αυτό μπορεί 
να αποφευχθεί αν καλύψετε τη μονάδα κατά τη 
διάρκεια μεγάλων περιόδων μη λειτουργίας.

Η μονάδα βγάζει 
μια άσχημη 
μυρωδιά

Η μονάδα ίσως υιοθετεί μυρωδιές από το 
περιβάλλον(όπως έπιπλα, μαγείρεμα, καπνό κ.α) οι 
οποίες θα γίνουν αντιληπτές κατά τη λειτουργία της.
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Τα φίλτρα της μονάδας έχουν μουχλιάσει και 
πρέπει να καθαριστούν.

Ο ανεμιστήρας της 
εσωτερικής μονάδας 
δεν λειτουργεί

Κατά τη λειτουργία της μονάδας, η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα ελέγχεται για να μεγιστοποιηθεί η 
λειτουργία του μηχανήματος.

Η λειτουργία 
είναι ασταθής, 
απρόβλεπτη ή η 
μονάδα δεν 
ανταποκρίνεται 
στη λειτουργία

Οι παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα και 
απομακρυσμένους ενισχυτές μπορεί να 
προκαλέσουν στη μονάδα δυσλειτουργία. Σ 
αυτή την περίπτωση κάντε τα παρακάτω:
• Αποσυνδέστε το καλώδιο, μετά ξανασυνδέστε το
• Πιέστε το κουμπί on/off στο χειριστήριο για να
ξαναξεκινήσει η μονάδα

Σημείωση: αν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με τον τοπικό 
συνεργάτη ή με το κοντινότερο κέντρο service. Περιγράψτε με 
λεπτομέρειες τη δυσλειτουργία της μονάδας
well as your model number.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Όταν προκύπτουν προβλήματα, παρακαλώ ελέγξτε τα παρακάτω 
σημεία πριν επικοινωνήσετε με την εταιρεία επιδιόρθωσης.

πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση

Χαμηλή 
λειτουγία 
ψύξης

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία 
ίσως είναι υψηλότερη από τη 
θερμοκρασία του δωματίου

Χαμηλότερη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία

Ο εναλλάκτης θερμότητας 
στην εσωτερική ή εξωτερική 
μονάδα είναι βρώμικος 

Καθαρίστε τον 
επηρεασμένο εναλλάκτη 
θερμότητας 

Το φίλτρο αέρα είναι 
βρώμικο

Μετακινήστε το φίλτρο και καθαρίστε 
το σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η είσοδος αέρα και έξοδος σε 
κάθε μονάδα είναι μπλοκαρισμένη

Κλείστε τη μονάδα, μετακινήστε το 
εμπόδιο και ξαναλειτουργήστε τη.

Οι πόρτες και τα 
παράθυρα είναι 
ανοιχτά

Σιγουρευτείτε πως όλες οι πόρτες 
και τα παράθυρα είναι κλειστά 
ενώ η μονάδα λειτουργεί.

Υπερβολική ζέστη 
δημιουργείται από το φως 
του ήλιου

Κλείστε τα παράθυρα και τις κουρτίνες 
στις περιόδους υψηλής ζέστης ή 
έντονης ηλιακής ακτινοβολίας.

Πολλές πηγές θέρμανσης στο 
δωμάτιο (άνθρωποι, 
υπολογιστές, ηλεκτρονικά κ.α)

Μειώστε την ποσότητα 
των πηγών θέρμανσης.

Χαμηλό ψυκτικό λόγω 
διαρροής ή μακροχρόνιας 
χρήσης

Ελέγξτε για διαρροές,σφραγίστε 
πάλι αν χρειάζεται και κλείστε το 
ψυκτικό.

Έχει ενεργοποιηθεί 
αθόρυβη λειτουργία 
(προαιρετική λειτουργία)

Η αθόρυβη λειτουργία μπορεί να 
μειώσει την απόδοση του 
προϊόντος μειώνοντας τη 
συχνότητα λειτουργίας.
Κλείστε την αθόρυβη λειτουργία
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Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση 

Η μονάδα δεν 
δουλεύει

Αποτυχία σύνδεσης Περιμένετε να 
επανέλθει το ρεύμα

Δεν υπάρχει ρεύμα Ανοίξτε την τροφοδοσία ρεύματος 

Η ασφάλεια είναι καμμένη Αντικαταστήστε την ασφάλεια

Οι μπαταρίες του 
χειριστηρίου έχουν τελειώσει

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Η τρίλεπτη προστασία 
της μονάδας έχει 
ενεργοποιηθεί

Περιμένετε 3 λεπτά 
μετά καναλειτουργήστε 
τη μονάδα

Το χρονόμετρο έχει 
ενεργοποιηθεί

Κλείστε το χρονόμετρο

Η μονάδα ξεκινάει 
και ξαφνικά 
σταματάει

Υπάρχει πάρα πολύ ή 
πολύ λίγο ψυκτικό υγρό 
στο σύστημα

Ελέγξτε για διαρροές και 
επαναφορτίστε το σύστημα 
με ψυκτικό μέσο

Μη συμπιεσμένο αέριο 
ή υγρασία μπαίνει στη 
μονάδα

Αδειάστε και γεμίστε 
το σύστημα με 
ψυκτικό μέσο

Ο συμπιεστής έσπασε Αντικαταστήστε το συμπιεστή

Η τάση είναι πολύ 
υψηλή ή πολύ χαμηλή

Εγκαταστήστε ένα 
μανοστάτη για να 
ισορροπήσετε την τάση

Χαμηλή λειτουργία 
θέρμανσης 

Η εξωτερική θερμοκρασία 
είναι υπερβολικά χαμηλή

Χρησιμοποιήστε βοηθητική 
συσκευή θέρμανσης 

Ο κρύος αέρας εισέρχεται 
μέσα από πόρτες και 
παράθυρα

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

Χαμηλό ψυκτικό λόγω 
διαρροής ή
 μακροχρόνιας χρήσης

Ελέγξτε για 
διαρροές,σφραγίστε 
πάλι αν χρειάζεται και 
κλείστε το ψυκτικό.
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Οι λυχνίες ένδειξης 
συνεχίζουν να 
αναβοσβήνουν

Η μονάδα ίσως πρέπει αν σταματήσει τη λειτουργία ή 
να συνεχίσει σε ασφαλή ροή αέρα. Αν οι λυχνίες 
ένδειξης συνεχίσουν να ανάβουν ή εμφανιστούν 
κωδικοί σφάλματος περιμένετε για 10 λεπτά. Το 
πρόβλημα ίσως λυθεί μόνο του.
Αν όχι, αποσυνδέστε το καλώδιο, και ξανασυνδέστε το.
Ενεργοποιήστε  τη μονάδα
Αν το πρόβλημα παραμείνει, αποσυνδέστε το καλώδιο 
και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών.

Μήνυμα λάθους 
εμφανίζεται στην 
οθόνη της 
εσωτερικής μονάδας
• E0, E1, E2…

• P1, P2, P3…

• F1, F2, F3…

Σημείωση: αν το πρόβλημά σας παραμείνει μετά την εκτέλεση 
των παραπάνω ελεγχών και διαγνωστικών κλείστε αμέσως τη 
μονάδα και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο κέντρο 
service.

5. Ευρωπαϊκές οδηγίες διάθεσης
Η μονάδα περιέχει ψυκτικό μέσο και άλλα πιθανώς επικίνδυνα υλικά.
Κατά τη διάθεση της συσκευής ο νόμος απαιτεί ειδική συλλογή και
επεξεργασία. Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό ως οικιακά απορρίμματα ή
αστικά απορρίμματα.

Όταν θέλετε να πετάξετε αυτή τη συσκευή, έχετε τις παρακάτω επιλογές:

• Απομακρύνετε τη συσκευή αυτή από την τοπική ηλεκτρονική
μονάδα συλλογής αποβλήτων

• 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 αξιόπιστους μεταπωλητές

παλιοσίδερων
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Ειδική παρατήρηση
Αφήνοντας τη συσκευή στο δάσος ή σε άλλα 
περιβάλλοντα διακινδυνεύετε την υγεία σας και είναι 
κακό για το περιβάλλον. Επιβλαβή υγρά ίσως 
διαρρεύσουν στο νερό και μπουν στην τροφική 
αλυσίδα.

Troui 
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Σημείωση:

Ο σχεδιασμός των κουμπιών βασίζεται σε τυπικό μοντέλο και ίσως είναι λίγο διαφορετικό 
από το πραγματικό που έχετε, το πραγματικό μέγεθος είναι μεγαλύτερο.

Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται επιτυγχάνονται από τη μονάδα. Αν η μονάδα δεν 
διαθέτει αυτή τη λειτουργία, δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη λειτουργία όταν πατήσετε το 
σχετικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Όταν υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στην απεικόνιση του τηλεχειριστηρίου και στη 
χειροκίνητη χρήση στην περιγραφή λειτουργιών, η περιγραφή για τη χειροκίνητη χρήση 
επικρατεί.

Κλιματιστικό

Απεικόνιση του τηλεχειριστηρίου

Περιεχόμενα

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου……………………………………………………………………2
Κουμπιά λειτουργίας.………………………………………………..………………………………3
Δείκτες LCD…………………………………………………………………………………………..6
Πώς να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά………………………………………………………………..7
Αυτόματη λειτουργία…………….…………………………………………………………………..7
Λειτουργίες ψύξης/θέρμανσης/ανεμιστήρα…………………….…………………………………7
Λειτουγργία αφύγρανσης……….…………………………………………………………………..8
Προσαρμόστε την κατεύθυνση ροής αέρα……………………..…………………………………8
Λειτουργία χρονόμετρου…...……………………………………………………………………….9
Χειρισμός τηλεχειριστηρίου………………………………………………………………………..13
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Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου

Μοντέλο RG57A3/BGEF,RG57A2/BGEF,RG57B/BGE,RG57D/BGE 

Μετρήσιμη τάση 3.0V(ξηρή μπαταρία  R03/LR03 2) 

Εύρος λήψης σήματος 8m 

περιβάλλον -5 C• 60C

RG57A2/BGEF 
(FRESH button is 

not available) 

RG57A3/BGEF 

RG57B/BGE 
(FRESH button is not 
available) 

RG57D/BGE 

ON 

OFF 

ON 

OFF 
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Λειτουργία κουμπιών
ON/OFF Κουμπί
Με αυτό το κουμπί ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται το κλιματιστικό.

MODE Κουμπί 
Πατήστε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε τη λειτουργία 
του κλιματιστικού σε μια ακολουθία που ακολουθεί: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μην επιλέγετε τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
εάν το μηχάνημα που αγοράσατε είναι μόνο ψύξης. Η 
λειτουργία θέρμανσης δεν υποστηρίζεται από τη 
συσκευή  ψύξης

FAN Κουμπί 
Χρησιμοποιείται για την επιλογή της ταχύτητας 
του ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα:

 AUTO   LO  MED HIGH 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα στη λειτουργία AUTO ή DRY.

SLEEP Κουμπί 
 Ενεργή / Απενεργοποίηση λειτουργίας  ύπνου. 
Μπορεί να διατηρήσει την πιο άνετη θερμοκρασία 
και να εξοικονομήσει ενέργεια. Αυτή η λειτουργία 
είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία COOL, HEAT ή 
AUTO.
 Για λεπτομέρειες, δείτε τη λειτουργία ύπνου στο 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ η μονάδα λειτουργεί σε 
λειτουργία SLEEP, θα ακυρωθεί αν πατηθεί το 
κουμπί MODE, SPEED FAN ή ON / OFF.

FRESH Κουμπί
(Ισχύει για τα RG57A3 / BGEF και (RG57D / 
BGE)
Ενεργή / Απενεργοποίηση λειτουργίας FRESH. 
Όταν ξεκινήσει η λειτουργία FRESH, ο 
συλλέκτης σκόνης Ionizer / Plasma (ανάλογα με 
τα μοντέλα) ενεργοποιείται και θα βοηθήσει 
στην απομάκρυνση της γύρης και των 
ακαθαρσιών από τον αέρα.

TURBO Κουμπί 
Ενεργή / Απενεργοποίηση λειτουργίας Turbo. Η λειτουργία Turbo επιτρέπει στο 
μηχάνημα να φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία σε λειτουργία ψύξης ή 
θέρμανσης το συντομότερο δυνατόν (αν η εσωτερική μονάδα δεν υποστηρίζει 
αυτή τη λειτουργία, δεν υπάρχει αντίστοιχη λειτουργία όταν πατάτε αυτό το 
κουμπί.)

SELF CLEAN  Κουμπί 

(Ισχύει για Rg57 (A2) A3 / BGEF)
Ενεργή / Απενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού

ON 
10 

OFF 11 

12 

14 
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Λειτουργία κουμπιών

UP Κουμπί (     )
Πατήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τη ρύθμιση 
της εσωτερικής θερμοκρασίας σε βήματα 1oC στους 
30oC
.
DOWN Κουμπί (    )

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε τη ρύθμιση 
της εσωτερικής θερμοκρασίας σε βήματα 1oC στους 
17oC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο έλεγχος θερμοκρασίας δεν είναι 
διαθέσιμος στη λειτουργία ανεμιστήρα.

SHORTCUT Κουμπί
Χρησιμοποιείται για να επαναφέρετε τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις ή να συνεχίσετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Την πρώτη φορά που συνδέετε την παροχή ρεύματος, αν 
πιέσετε το πλήκτρο SHORTCUT, η μονάδα θα 
λειτουργήσει σε λειτουργία AUTO, 26OC και η ταχύτητα 
του ανεμιστήρα είναι Auto.

Πατήστε αυτό το κουμπί όταν το τηλεχειριστήριο είναι 
ενεργοποιημένο, το σύστημα θα επανέλθει αυτόματα στις 
προηγούμενες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου λειτουργίας, της ρύθμισης της θερμοκρασίας, της 
ταχύτητας του ανεμιστήρα και του χαρακτηριστικού 
ύπνου (εάν είναι ενεργοποιημένο). Εάν πιέσετε 
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα 
επαναφέρει αυτόματα το τρέχον

Ρυθμίσεις λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου λειτουργίας, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα και τη λειτουργία ύπνου (εάν 
είναι ενεργοποιημένη).

TIMER ON Κουμπί

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η ακολουθία χρόνου 
αυτόματης ενεργοποίησης. Κάθε πίεση θα αυξήσει τη ρύθμιση 
αυτόματου χρονισμού σε βήματα 30 λεπτών. Όταν ο χρόνος 
ρύθμισης εμφανίζει 10,0, κάθε πίεση θα αυξήσει τη ρύθμιση 
αυτόματης ρύθμισης κατά 60 λεπτά.
Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα αυτόματου χρονομέτρου, απλά 
ρυθμίστε το χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης στο 0,0.

TIMER OFF Κουμπί

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η ακολουθία χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης. 
Κάθε πίεση θα αυξήσει το auto
-με ρύθμιση σε βήματα 30 λεπτών. Όταν ο χρόνος ρύθμισης εμφανίζει 10,0, κάθε πίεση θα
αυξήσει τη ρύθμιση αυτόματου χρονισμού κατά 60 λεπτά. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα
αυτόματης ρύθμισης, απλά ρυθμίστε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης στο 0,0

RG57B/BGE 
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Λειτουργία κουμπιών
Swing    Κουμπί(applicable to RG57(A2)A3/
BGEF) 

Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να ξεκινήσει την κατακόρυφη 
κίνηση της περσίδας και να ρυθμίσει την επιθυμητή κατεύθυνση 
ροής αριστερού / δεξιού αέρα.
Η κάθετη περσίδα αλλάζει σε γωνία 6 μοιρών για κάθε πρέσα. Και η 
περιοχή εμφάνισης θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας 
εμφανίζεται για ένα δευτερόλεπτο. Εάν συνεχίσετε να πιέζετε 
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η λειτουργία 
κάθετης περιστροφής.
Και εμφανίζεται η περιοχή απεικόνισης της εσωτερικής μονάδας
IIII, αναβοσβήνει τέσσερις φορές και στη συνέχεια η ρύθμιση 
θερμοκρασίας επανέρχεται. Εάν διακοπεί η λειτουργία κάθετης 
περιστροφής, εμφανίζεται το LC και παραμένει αναμμένο για 3 
δευτερόλεπτα.

Swing  Κουμπί
(applicable to RG57A3(A2)/BGEF) 

Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να ξεκινήσει 
την οριζόντια κίνηση της λαβής ή να ρυθμίσει την 
επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα προς τα πάνω / 
κάτω. Η λυχνία αλλάζει σε γωνία 6 μοιρών για κάθε 
πρέσα. Εάν συνεχίσετε να πιέζετε περισσότερο από 
2 δευτερόλεπτα, η περσίδα θα μετακινηθεί 
αυτόματα προς τα πάνω και προς τα κάτω

SWING Κουμπί
(applicable to RG57B/BGE) 

Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να ξεκινήσει τη 
λειτουργία οριζόντιας περιστροφής.

DIRECT Κουμπί
(applicable to RG57B/BGE) 

Χρησιμοποιείται για να αλλάξει η κίνηση της 
λαβής και να ρυθμιστεί η επιθυμητή κατεύθυνση 
ροής αέρα προς τα πάνω / κάτω.
Η λωρίδα αλλάζει  γωνία σε κάθε πάτημα.
FOLLOW ME Κουμπί
(applicable to Rg57(A2)A3/BGEF) 

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία Follow 
Me, η απομακρυσμένη οθόνη είναι πραγματική θερμοκρασία στη 
θέση της. Το τηλεχειριστήριο θα στείλει αυτό το σήμα στο 
κλιματιστικό κάθε 3 λεπτά μέχρι να πατήσετε ξανά το πλήκτρο 
Follow Me. Το κλιματιστικό θα ακυρώσει αυτόματα τη λειτουργία 
Follow Me, εάν δεν λάβει το σήμα κατά τη διάρκεια 
οποιουδήποτε διαστήματος 7 λεπτών.

LED Κουμπί
Απενεργοποίηση / ενεργή οθόνη εσωτερικής 
οθόνης. Όταν πιέζετε το κουμπί, η οθόνη της 
εσωτερικής οθόνης έχει σβηστεί, πατήστε ξανά για 
να ανάψει η οθόνη. Δείκτες στην οθόνη LCD

8 

1 
CUT 

2 TIMER 
ON 

10 

TEMP 

3 

4 

5 

6 

7 

OFF 
11 

SLEEP FRESH 12 

13 

14 

ON/OFF 

ON 
10 

FAN OFF 
11 

SLEEP FRESH   SWING DIRECT 12 

TURBO LED 

14 

RG57A2/BGEF 

RG57D/BGE 
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HEAT FAN 

Δείκτες στην οθόνη LCD
Ένδειξη 

τρόπου λειτουργίας
Εμφανίζονται 

πληροφορίες όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο.
   AUTO  COOL DRY

Εμφανίζεται όταν το τηλεχειριστήριο είναι 

ενεργοποιημένο. Ένδειξη μπαταρίας 

(ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας) Δεν 

διατίθεται για αυτή τη συσκευή

Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί η ώρα του 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.
Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί η ώρα 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.
Εμφάνιση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας ή 
της θερμοκρασίας χώρου ή του χρόνου κάτω 
από τη ρύθμιση TIMER.

Εμφανίζεται σε κατάσταση λειτουργίας 
Αναστολής λειτουργίας.
Έχει δηλωθεί ότι το κλιματιστικό 
λειτουργεί στη λειτουργία Follow me
Δεν διατίθεται για αυτή τη μονάδα
Δεν διατίθεται για αυτή τη μονάδα

Fan speed indication 

Χαμηλή ταχύτητα

Μεσαία

Υψηλή ταχύτητα

Αυτόματη ταχύτητα

Σημείωση:
Όλοι οι δείκτες που παρουσιάζονται στο σχήμα 
είναι για λόγους σαφούς παρουσίασης. Αλλά 
κατά τη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας 
εμφανίζονται μόνο τα σχετικά λειτουργικά 
σήματα στο παράθυρο ενδείξεων.
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
Αυτόματη λειτουργία
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη και ότι 
υπάρχει διαθέσιμη τροφοδοσία. Η ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
στην οθόνη ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας αρχίζει 
να αναβοσβήνει.
1.Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε

αυτόματα.
2.Πατήστε το κουμπί UP / DOWN για να

ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η
θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε μια
περιοχή από 17OC ~ 30OC σε 1OC.

3.Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ξεκινήσετε
το κλιματιστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1.Στην κατάσταση αυτόματης λειτουργίας, το

κλιματιστικό μπορεί λογικά να επιλέξει τη
λειτουργία ψύξης, ανεμιστήρα και θέρμανσης
ανιχνεύοντας τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής
θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της
θερμοκρασίας ρύθμισης στο τηλεχειριστήριο.

2.Στη λειτουργία Auto, δεν μπορείτε να αλλάξετε
την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Έχει ήδη ρυθμιστεί
αυτόματα.

3.Εάν η λειτουργία Αυτόματη δεν είναι άνετη για
εσάς, η επιθυμητή λειτουργία μπορεί να επιλεγεί
χειροκίνητα.

Cooling /Heating/Fan operation 

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη 
και ότι υπάρχει διαθέσιμη τροφοδοσία.
 1.Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε

COOL, HEAT (μοντέλα ψύξης και θέρμανσης
μόνο) ή λειτουργία FAN.

2.Πατήστε τα πλήκτρα UP / DOWN για να
ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η
θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε μια
περιοχή από 17OC ~ 30OC σε 1OC.

3.Πατήστε το κουμπί FAN για να επιλέξετε την
ταχύτητα του ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα
- Auto, Low, Med ή High.

4.Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ξεκινήσει
η λειτουργία του κλιματιστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στη λειτουργία FAN, η θερμοκρασία ρύθμισης δεν 
εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο και δεν μπορείτε 
να ελέγξετε τη θερμοκρασία χώρου. Σε αυτή την 
περίπτωση, μπορούν να εκτελεστούν μόνο τα 
βήματα 1, 3 και 4.
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά

Λειτουργία αφύγρανσης
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη και ότι 
υπάρχει διαθέσιμη τροφοδοσία. Η ένδειξη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στην οθόνη ενδείξεων της εσωτερικής 
μονάδας αρχίζει να αναβοσβήνει.

3. 1.Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε
DRY model.
2.Πατήστε τα πλήκτρα UP / DOWN για να
ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η
θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε μια
περιοχή από 17OC ~ 30OC σε 1OC.
3.Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να
ξεκινήσετε το κλιματιστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στη λειτουργία Αφυγραντήρα, δεν μπορείτε να 
αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Έχει ήδη 
ρυθμιστεί αυτόματα.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα
χρησιμοποιήστε το SWING    & κουμπί  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή

Ροή αέρα.
1. Η κατεύθυνση πάνω / κάτω μπορεί να ρυθμιστεί με το 

κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Κάθε φορά που πιέζετε το 
κουμπί, η γρίλια κινείται σε γωνία 6 μοιρών. Αν πιέσετε 
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η περσίδα θα 
μετακινηθεί αυτόματα προς τα πάνω και προς τα κάτω.

2. Η κατεύθυνση αριστερά / δεξιά μπορεί να ρυθμιστεί με 
το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Κάθε φορά που πιέζετε 
το κουμπί, η γρίλια κινείται σε γωνία 6 μοιρών. Αν 
πιέσετε περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η περσίδα 
θα μετακινηθεί αυτόματα προς τα πάνω και προς τα 
κάτω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο λαμπτήρας περιστρέφεται ή κινείται σε θέση που θα επηρέαζε την 
επίδραση ψύξης ή θέρμανσης του κλιματιστικού, θα αλλάξει αυτόματα την κατεύθυνση 
περιστροφής / κίνησης.
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Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Πατήστε το πλήκτρο TIMER ON για να ρυθμίσετε 
τον χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας. 
Πατώντας το πλήκτρο TIMER OFF μπορείτε να 
ρυθμίσετε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης 
της μονάδας.
Για να ορίσετε την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης.

1. Πατήστε το κουμπί TIMER ON. Το
τηλεχειριστήριο εμφανίζει το TIMER ON, ο
τελευταίος χρόνος ρύθμισης για αυτόματη
ενεργοποίηση και το σήμα "H" θα εμφανιστούν
στην περιοχή της οθόνης LCD. Τώρα είναι
έτοιμη να επαναφέρετε την ώρα αυτόματης
ενεργοποίησης για να ξεκινήσει η λειτουργία.

2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER ON για να
ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα αυτόματης
ενεργοποίησης. Κάθε φορά που πατάτε το
κουμπί, ο χρόνος αυξάνεται κατά μισή ώρα
μεταξύ 0 και 10 ωρών και κατά μία ώρα μεταξύ
10 και 24 ωρών.

3. Αφού ρυθμίσετε το TIMER ON, θα υπάρξει ένα
δευτερόλεπτο καθυστέρηση πριν το
τηλεχειριστήριο μεταδώσει το σήμα στο
κλιματιστικό. Στη συνέχεια, μετά από περίπου
άλλα 2 δευτερόλεπτα, το σήμα "h" θα
εξαφανιστεί και η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα
εμφανιστεί ξανά στο παράθυρο οθόνης LCD.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης.

1. Πατήστε το κουμπί TIMER OFF. Το τηλεχειριστήριο εμφανίζει το TIMER OFF, ο
τελευταίος χρόνος ρύθμισης Auto-off και το σήμα "H" θα εμφανιστούν στην περιοχή της
οθόνης LCD. Τώρα είναι έτοιμη να επαναφέρει το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης
για να σταματήσει τη λειτουργία.

2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER OFF για να ρυθμίσετε το επιθυμητό χρόνο αυτόματης
απενεργοποίησης. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο χρόνος αυξάνεται κατά μισή
ώρα μεταξύ 0 και 10 ωρών και κατά μία ώρα μεταξύ 10 και 24 ωρών.

3. Αφού ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ εκτός λειτουργίας, θα υπάρξει μια
καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου πριν το τηλεχειριστήριο μεταδώσει το σήμα στο
κλιματιστικό. Στη συνέχεια, μετά από περίπου άλλα 2 δευτερόλεπτα, το σήμα "H" θα
εξαφανιστεί και η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί ξανά στο παράθυρο οθόνης
LCD.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

• Όταν επιλέγετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα το
σήμα χρονοδιακόπτη στην εσωτερική μονάδα για τον καθορισμένο χρόνο. Συνεπώς,
κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε μια θέση όπου μπορεί να μεταδώσει σωστά το σήμα
στην εσωτερική μονάδα.

• Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας που έχει οριστεί από το τηλεχειριστήριο για τη
λειτουργία χρονοδιακόπτη περιορίζεται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0,
2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 , 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24.

Παράδειγμα ρύθμισης χρονοδιακόπτη

TIMER ON
(Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης)
Η λειτουργία TIMER ON είναι χρήσιμη όταν θέλετε η 
συσκευή να ενεργοποιηθεί αυτόματα πριν επιστρέψετε 
στην πατρίδα σας. Το κλιματιστικό θα αρχίσει να 
λειτουργεί αυτόματα την καθορισμένη ώρα.
Παράδειγμα:
Για να ξεκινήσετε το κλιματιστικό σε 6 ώρες.

1.Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON, η τελευταία ρύθμιση του
χρόνου έναρξης λειτουργίας και το σήμα "H" θα
εμφανιστεί στην περιοχή της οθόνης.

2.Πατήστε το πλήκτρο TIMER ON για να εμφανιστεί η
ένδειξη "6.0H" στην οθόνη TIMER ON του
τηλεχειριστηρίου.

3.Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η περιοχή ψηφιακής
προβολής θα εμφανίσει ξανά τη θερμοκρασία. Η ένδειξη
"TIMER ON" παραμένει αναμμένη και αυτή η λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη.

Off 

Set 6 hours later 

Start 
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Set 10 hours later 

TIMER OFF 
(Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης)

Η λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ είναι ωφέλιμη 
όταν θέλετε η συσκευή να απενεργοποιείται 
αυτόματα μετά από το κρεβάτι σας. Το 
κλιματιστικό θα σταματήσει αυτόματα την 
καθορισμένη ώρα.

Παράδειγμα:

Για να σταματήσετε το κλιματιστικό σε 10 ώρες.
1. Πατήστε το κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, η

τελευταία ρύθμιση του χρόνου διακοπής
λειτουργίας και το σήμα "H" θα εμφανιστεί στην
περιοχή της οθόνης.

2. Πατήστε το πλήκτρο TIMER OFF για να
εμφανιστεί η ένδειξη "10H" στην οθόνη TIMER
OFF του τηλεχειριστηρίου.

3. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η περιοχή
ψηφιακής προβολής θα εμφανίσει ξανά τη
θερμοκρασία. Η ένδειξη "TIMER OFF"
παραμένει αναμμένη και αυτή η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
(Ρύθμιση ταυτόχρονα των χρονοδιακόπτη ON 
και OFF)
TIMER OFF  TIMER ON 

(On  Stop  Start  operation) 

Set 

2 hours later 
after setting 

  Start 

10 hours 
later after 
setting 

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να 
σταματήσετε το κλιματιστικό μετά το κρεβάτι και να 
το ξαναρχίσετε το πρωί όταν ξυπνάτε ή όταν 
επιστρέφετε στο σπίτι.

Παράδειγμα:
Για να σταματήσετε το κλιματιστικό 2 ώρες μετά τη ρύθμιση 
και

Ξεκινήστε ξανά 10 ώρες μετά τη ρύθμιση.
1. Πατήστε το κουμπί TIMER OFF.
2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER OFF για να

εμφανιστεί η ένδειξη 2.0H στην οθόνη TIMER
OFF.

3. Πατήστε το κουμπί TIMER ON.
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο TIMER ON για να

εμφανιστεί η ένδειξη 10H στην οθόνη TIMER ON.
5. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η περιοχή

ψηφιακής απεικόνισης θα εμφανίσει ξανά τη
θερμοκρασία.

6. Η ένδειξη "TIMER ON OFF" παραμένει αναμμένη
και αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
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Off Stop  

Set 

Start 

2 hours later after 

setting 

 

5 hours later 

after setting 

TIMER ON TIMER OFF 

(Off Start Stop operation) 

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να 
ξεκινήσετε το κλιματιστικό πριν ξυπνήσετε και 
σταματήσετε μετά την έξοδο από το σπίτι.
Παράδειγμα:
Για να ξεκινήσετε το κλιματιστικό 2 ώρες μετά τη 
ρύθμιση, και να το σταματήσετε 5 ώρες μετά τη 
ρύθμιση.

1. Πατήστε το κουμπί TIMER ON.
2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER ON για να

εμφανιστεί η ένδειξη 2.0H στην οθόνη TIMER
ON.

3. Πατήστε το κουμπί TIMER OFF.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

για να εμφανιστεί η ένδειξη 5.0H στην οθόνη
TIMER OFF.

Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η περιοχή 
ψηφιακής απεικόνισης θα εμφανίσει ξανά τη 
θερμοκρασία. Η ένδειξη "TIMER ON & TIMER 
OFF" παραμένει αναμμένη και αυτή η λειτουργία 
είναι ενεργοποιημένη.
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Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου

Θέση του τηλεχειριστηρίου.
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 8 
μέτρων από τη συσκευή, δείχνοντας προς τον δέκτη. Η 
λήψη επιβεβαιώνεται από ένα ηχητικό σήμα.

Χρήση της βάσης του τηλεχειριστηρίου 
(προαιρετικό)
• Το τηλεχειριστήριο μπορεί να συνδεθεί σε τοίχο ή

κολώνα χρησιμοποιώντας ένα στήριγμα
τηλεχειριστηρίου (δεν παρέχεται, αγοράζεται
ξεχωριστά).

• Πριν εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο, ελέγξτε ότι
το κλιματιστικό δέχεται σωστά τα σήματα.

• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο με δύο βίδες.
• Για να εγκαταστήσετε ή να αφαιρέσετε το

τηλεχειριστήριο, μετακινήστε το πάνω ή κάτω στη
θήκη

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Το κλιματιστικό δεν θα λειτουργεί αν κουρτίνες, πόρτες ή 
άλλα υλικά εμποδίζουν τα σήματα από το τηλεχειριστήριο 
στην εσωτερική μονάδα.

• Αποφύγετε την πτώση υγρού στο τηλεχειριστήριο. Μην 
εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως ή 
θερμότητα.

• Εάν ο δέκτης υπέρυθρων σημάτων στην εσωτερική 
μονάδα εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως, το κλιματιστικό 
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε 
κουρτίνες για να μην πέσει το ηλιακό φως στον δέκτη.

• Αν άλλες ηλεκτρικές συσκευές αντιδρούν στο 
τηλεχειριστήριο, μετακινήστε αυτές τις συσκευές ή 
συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο.

• Μην ρίχνετε το τηλεχειριστήριο. Χειριστείτε με προσοχή. 
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τηλεχειριστήριο ή 
βάλτε τα πάνω. 

8m 



VIVAX ΕΛΛ

Αντικατάσταση μπαταριών
Οι ακόλουθες περιπτώσεις σημαίνουν εξαντλημένες 
μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με 
καινούργιες.
•  λήψη μηνυμάτων δεν εκπέμπεται όταν μεταδίδεται 

ένα σήμα.
• Ο δείκτης εξασθενεί. 

Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από δύο ξηρές μπαταρίες 
(R03 / LR03X2) που βρίσκονται στο οπίσθιο πίσω μέρος και 
προστατεύονται από ένα κάλυμμα.
(1) Αφαιρέστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του

τηλεχειριστηρίου.
(2) Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε

τις νέες μπαταρίες τοποθετώντας σωστά τα άκρα
(+) και (-).

(3) Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρεθούν οι μπαταρίες, το 
τηλεχειριστήριο διαγράφει όλο τον προγραμματισμό. 
Μετά την εισαγωγή νέων μπαταριών, το 
τηλεχειριστήριο πρέπει να επαναπρογραμματιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή
μπαταρίες διαφόρων τύπων.

• Μην αφήνετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο
εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 2 ή 3
μήνες.

• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες ως αστικά
απορρίμματα. Η συλλογή τέτοιων αποβλήτων
χωριστά για ειδική επεξεργασία είναι απαραίτητη.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση για βελτίωση του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον οργανισμό πωλήσεων 
ή τον κατασκευαστή για λεπτομέρειες.




