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ΔΙΑΘΕΣΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό ως οικιακά απορρίμματα ή αστικά 
απορρίμματα.
Απαγορεύεται η απόρριψη της χρήσης των απορριμμάτων. Τρόπος διάθεσης, με 
διάφορες επιλογές:

A) Η κοινότητα έχει καθιερώσει  συστήματα συλλογής, που μπορείτε να  διαθέσετε τα ηλεκτρονικά
απορρίμματα δωρεάν.
B) Όταν αγοράζετε ένα άλλο προϊόν, ο κατασκευαστής θα παραλάβει το προϊόν χωρίς να χρεώσει.
C) Ο κατασκευαστής θα παραλάβει την παλιά συσκευή χωρίς να χρεώσει τον καταναλωτή.
D)  Τα προϊόντα που παράγονται είναι πολύτιμα και μπορούν να πουληθούν σε επεξεργαστές 
μετάλλων. Η άσκοπη απόρριψη των αποβλήτων σε δάση και στις περιοχές προσβάλλουν  την υγεία 
σας από τις επικίνδυνες ουσίες που διαρρέονται στο έδαφος και μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα.

Κατά τη χρησιμοποίηση αυτού του κλιματιστικού στις ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει 
να ακολουθούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με 
μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές δυνατότητες, χωρίς να έχουν εμπειρία αν τους έχει δοθεί η 
εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και την κατανόηση των 
κινδύνων που ενέχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
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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.

When using this air conditioner in the European countries, the following informations must

be followed:

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.
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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να αποφύγετε τον τραυματισμό ή την καταστροφή περιουσίας, πρέπει να 
ακολουθήσετε τις ακόλουθες ενέργειες. Λανθασμένη εκτέλεση με αγνόηση των 
οδηγιών, θα προκαλέσει τυχόν ζημιά ή καταστροφή. Η σοβαρότητα δηλώνεται με τις 
ακόλουθες ενδείξεις

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Οι σημασίες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιοχές εγχειριδίων  παρουσιάζονται 
παρακάτω.

WARNING

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες.

Απαγορεύεται αυστηρά.

CAUTION Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τη δυνατότητα τραυματισμού ή υλικής ζημιάς.

Αποφύγετε τη χρήση πολλαπλών βυσμάτων. Η 
κακή σύνδεση, η κακή εγκατάσταση,  ή η τάση 
που υπερβαίνει τα όρια μπορεί να 
προκαλέσουν πυρκαγιά.
Μην εκθέτετε το σώμα σας απευθείας στον 
ψυχρό αέρα για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα.

Ποτέ μην βάζετε δάκτυλα, ραβδιά ή άλλα 
αντικείμενα στα ανοίγματα εισόδου και εξόδου 
αέρα.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε, να 
μεταφέρετε, να τροποποιήσετε το κλιματιστικό 
μόνοι σας.Παρακαλώ επικοινωνήστε πάντα με 
την υπηρεσία σας αν απαιτείται

. Ποτέ μην τραβάτε το φις έξω τραβώντας το 
καλώδιο. κρατήστε το βύσμα σταθερά και 
τραβήξτε το έξω από την πρίζα, διαφορετικά 
υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο 
καλώδιο.

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σας σε ένα 
υγρό δωμάτιο όπως ένα μπάνιο ή ένα 
πλυσταριό

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.

Αφαιρέστε όλη τη βρωμιά  από την πρίζα και 
συνδέστε τα σωστά. κακές συνδέσεις μπορεί να 
προκαλέσουν φωτιά.
Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι αφύσικο, όπως 
μυρωδιά καμμένου κλείστε αμέσως τη συσκευή 
και τραβήξτε την πρίζα. Επικοινωνήστε με τον 
παροχέα υπηρεσιών σας.
πάντα να κλείνετε τη συσκευή και να βγάζετε το 
καλώδιο από την πρίζα πριν το καθάρισμα
Χρησιμοποιεί συγκεκριμένη powerccard. 
Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο 
εγκαταστάτη για εγκατάσταση αυτής της 
μονάδας.
Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
για τη συντήρηση της εν λόγω μονάδας.
 Η συσκευή αυτή δεν ενδύκνειται για χρήση  

από πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων 
παιδιών) με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή 
νοητική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, εκτός εάν έχουν την επιμέλεια ή τις 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών 
από άτομα που είναι υπεύθυνα για την 
ασφάλεια. 
Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να 

εξασφαλιστεί  ότι δεν  θα παίζουν με το 
κλιματιστικό.

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,
otherwise, 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.

WARNING

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION
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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.

This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

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

WARNING

Be sure to follow the instructions.

Strictly prohibited.

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

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 provider if required.
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.

Ποτέ μην ενεργοποιείτε διακόπτες με υγρό 
χέρι. Μπορεί να προκληθεί  
ηλεκτροπληξία. Μην το χρησιμοποιείτε 
ποτέ για άλλες χρήσεις. Μη χρησιμοποιείτε 
τρόφιμα, εργαλεία ακριβείας, φυτά, ζώα, 
χρώματα κλπ.
Μην εκτίθετε φυτά ή ζώα απευθείας προς 
τη ροή του αέρα. Μην καθαρίζετε ποτέ τον 
κλιματιστικό με νερό. Μην χρησιμοποιείτε 
ποτέ καυστικά καθαριστικά τα οποία 
μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. 
ποτέ μην βάζετε εύφλεκτα υλικά κοντά στη 
μονάδα αν αυτά μπορούν να επηρεαστούν 
από τον αέρα. Μην ακουμπάτε  και μην 
στηρίζεστε στην εσωτερική  πλευρά.
μην χρησιμοποιείτε μια ασταθή βάση. Μην 
εγκαταστήσετε ποτέ τον κλιματιστικό σε 
χώρους όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο. το 
αέριο μπορεί να συλλεχθεί και να 
προκαλέσει έκρηξη.
Μην αφήνετε ποτέ τον κλιματισμό να 
λειτουργεί για πολλή ώρα με ανοιχτές 
πόρτες και παράθυρα  ή όταν η υγρασία 
είναι πολύ υψηλή.

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

Use specified power cord.

provider

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.

Εφόσον το κλιματιστικό χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με άλλους θερμαντήρες, ο 
αέρας πρέπει να ανανεώνεται περιοδικά, 
διαφορετικά μειώνεται το οξυγόνο.
Πάντα να αποσυνδέετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας από την πρίζα αν δεν το 
χρησιμοποιείτε για αρκετό χρόνο. Η 
συλλογή σκόνης μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά.
Απενεργοποίηση της μονάδας και 
αποσύνδεση του καλώδιου κατά τη 
διάρκεια έντονης καταιγίδας διαφορετικά, 
τα ηλεκτρικά εξαρτήματα ίσως 
καταστραφούν. Ελέγξτε ότι η αποχέτευση 
είναι σωστά συνδεδεμένη ,εάν δεν, το 
νερό θα φύγει προς άλλη κατεύθυνση. 
Ελέγξτε ότι το νερό συμπύκνωσης τρέχει 
απρόσκοπτα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά 
αν το νερό δεν φεύγει σωστά.
το κλιματιστικό θα πρέπει να βρίσκεται σε 
συνάρτηση με τους τοπικούς κωδικούς.
Για λόγους ασφάλειας, προτείνουμε να 
εγκατασταθεί ένας διακόπτης κυκλώματος 
διαρροής. Εφόσον to καλώδιο 
τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει 
να αντικατασταθεί από έναν 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο της 
υπηρεσίας ή από έναν εξειδικευμένο 
αντιπρόσωπο, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος

WARNING

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

CAUTION

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



ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ OPERATING INSTRUCTIONS

8. Σωλήνας
9. Kαλώδιο 
10.  Βαλβίδα διακοπής 

σύνδεσης
σύνδεσης

Εσωτερική μονάδα

Παράθυρο οθόνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για 
επεξήγηση. Το πραγματικό σχήμα της εσωτερικής 
μονάδας που αγοράσατε μπορεί να είναι λίγο 
διαφορετικό στο μπροστινό πλαίσιο και στο παράθυρο 
οθόνης. Το πραγματικό σχήμα υπερισχύει.

Παράθυρο οθόνης

Air in let(rear)Air inlet(side)

Air inlet

Air outlet

Air outlet

1. Μπροστινός πίνακας
2. Είσοδος αέρα
3. Φίλτρο αέρα
4. Έξοδος αέρα 

5.

6.

7. Παράθυρο οθόνης

Οριζόντια γρίλια ροής αέρα 
Πλαίσιο κατακόρυφης ροής αέρα (εσωτερικά)

Εσωτερική μονάδα

Ονομασίες τμημάτων

9

10

8

Ένας οδηγός για τη χρήση του 
τηλεχειριστηρίου υπερύθρων 
περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο 
βιβλιογραφίας:

Units are equipped with a switch to run emergency operation mode. It can be accessed by

opening the front panel. This switch is used for manual operation in case the remote controller

fails to work or maintenance necessary.

Manual operation

Operating temperature

Manual switch

AUTO/COOL

Mode
Temperature

Room temperature

Outdoor temperature

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 the humidity is high(over

80%) , condensed water may 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 0 C(32 F), we strongly recommend you to keep the machine plugged in order to

guarantee it running smoothly.

O O

NOTE:

Cooling operation Heating operation Drying operation

-15 50 5 122
For the models with low

temperature cooling system

0 50

32 122 -15 30

5 86

0 50

32 122

17 C~32 C
(62 F~90 F)

O O

O O
0 C~30 C
(32 F~86 F)

O O

O O

10 C~32 C

(50 F~90 F)

O O

O O

Open and lift the front panel up to an angle
until it remains fixed with a clicking sound.
One press of the manual control switch will
lead to the forced AUTO operation. If press
the switch twice within five seconds, the unit
will operate under forced COOL operation.
Close the panel firmly to its original
position.

This switch is used for testing purposes
only. Please do not use it unless necessary.
To restore the remote controller operation,
use the remote controller directly.

CAUTION:

1

3

2

●

●

NOTE: The unit must be turned off before
operating the manual control button. If the
unit is operational, continue pressing the
manual control button until the unit is off.

Ψηφιακή απεικόνιση:
Εμφανίστε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας του 
κλιματιστικού.
Εμφανίστε τη θερμοκρασία στη λειτουργία FAN.
Εμφανίζει τους κώδικες αυτοδιάγνωσης.
Εμφανίζει για 3 δευτερόλεπτα όταν οι λειτουργίεςTimer

ON, Fresh, Swing, Turbo or Silence

έχουν ενεργοποιηθεί
Εμφανίζει για 3 δευτερόλεπτα όταν η 

λειτουργίαTimerOFF ρυθμιστεί.
Εμφανίζει για 3 sec όταν οι λειτουργίεςTimeron,
Swing, Turbo or Silence feature έχουν απενεργοποιηθεί.
Εμφανίζει 
Εμφανίζει

σε λειτουργία απόψυξης. 
όταν η λειτουργίαanti-coldair

ενεργοποιείται σε λειτουργία θέρμανσης
Εμφανίζει κατά τον αυτοκαθαρισμό(αν
είναι διαθέσιμο). 
Εμφανίζει  
διαθέσιμο).

'Οταν η ECO λειτουργία (προαιρετική)ενεργοποιηθεί, 
Φωτίζει βαθμιαία μία προς μία ως

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ....Σε διάστημα ενός 
δευτερολέπτου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
:

κάτω από8C σε θέρμανση(αν είναι

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
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NAMES OF PARTS ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8. Connecting

9. Connecting

10. Stop valve

pipe

cable

Outdoor unit

Display window

Display window

NOTE:

All the pictures in this manual are for
explanation purposes only.

The actual shape shall prevail.

The actual shape
of the indoor unit you purchased may be slight
different on front panel and display window.

Air in let(rear)Air inlet(side)

Air inlet

Air outlet

Air outlet

1. Front panel

2. Air inlet

3. Air filter

4. Air outlet

5.

6.

7. Display window

Horizontal air flow grille

Vertical air flow louver(inside)

Indoor unit

Names of parts

9

10

8

NOTE:
A guide on using the infrared remote
is included in this literature package.

Χειροκίνητη λειτουργία
Οι μονάδες είναι εφοδιασμένες με τη λειτουργία εκτάκτου ανάγκης. Μπορούν να προσπελαστούν με το άνοιγμα του 
μπροστινού πίνακα. Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται για χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση που το 
τηλεχειριστήριο δεν λειτουργήσει ή όταν είναι απαραίτητη η συντήρηση.

Θερμοκρασία λειτουργίας

Manual switch

AUTO/COOL

Λειτουργία
Θερμοκρασίας
Θερμοκρασία δωματίου

Εξωτερική θερμοκρασία

1. Θα επιτευχθεί βέλτιστη απόδοση σε αυτές τις θερμοκρασίες λειτουργίας. Αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται εκτός 
των παραπάνω συνθηκών, ενδέχεται να τεθούν σε λειτουργία ορισμένα χαρακτηριστικά προστασίας από την 
ασφάλεια και να προκαλέσουν ασυνήθιστη λειτουργία της μονάδας.

2. Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη λειτουργία ψύξης και η υγρασία είναι υψηλή 
(πάνω από 80%), μπορεί να φύγει συμπυκνωμένο νερό από τη μονάδα. Ρυθμίστε την κατακόρυφη περσίδα  στη 
μέγιστη γωνία (κάθετη προς την κάτω) και ρυθμίστε τη λειτουργία HIGHffan. 

Πρόταση: για τη μονάδα που έχει ένα ηλεκτρικό θερμαντήρα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία  είναι 
κάτω από 0C (32 F), συνιστούμε ανεπιφύλακτα να κρατάτε το μηχάνημα συνδεδεμένο για να 
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ομαλά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Λειτουργία Ψύξης Λειτουργία θέρμανσης             Λειτουργία         ξήρανσης

-15 50 5 122
Για τα μοντέλα με χαμηλή θερμοκρασία 

σύστηματος ψύξης

0 50

32 122 -15 30

5 86

0 50

32 122

17 C~32 C
(62 F~90 F)

O O

O O
0 C~30 C
(32 F~86 F)

O O

O O

10 C~32 C

(50 F~90 F)

O O

O O

Ανοίξτε και ανασηκώστε τον μπροστινό πίνακα 
μέχρις ότου παραμείνει σταθερός με έναν ήχο 
κτυπήματος. Ένα πάτημα του διακόπτη χειροκίνητου 
ελέγχου θα οδηγήσει στην αναγκαστική λειτουργία 
AUTO. Εάν πατήσετε το διακόπτη δύο φορές μέσα 
σε πέντε δευτερόλεπτα, η μονάδα θα λειτουργήσει 
αναγκαστικά σε λειτουργία  COOL. Κλείστε το πάνελ 
σταθερά στην αρχική του θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται μόνο για 
σκοπούς δοκιμής. Παρακαλούμε μην το 
χρησιμοποιείτε εκτός αν είναι απαραίτητο. Για να 
επαναφέρετε τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου, 
χρησιμοποιήστε απευθείας το τηλεχειριστήριο

1

3

2

●

●

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή πρέπει να 
απενεργοποιηθεί πριν από τη λειτουργία του 
χειροκίνητου κουμπιού ελέγχου. Εάν η μονάδα 
είναι σε λειτουργία, συνεχίστε να πατάτε το 
κουμπί χειροκίνητου ελέγχου μέχρι να σβήσει η 
μονάδα.

Digital display:
Displays the temperature settings when the
air conditioner is operational.
Displays the room temperature in FAN mode.
Displays the self-diagnostic codes.
Displays for three seconds when Timer
ON, Fresh, Swing, Turbo or Silence feature is
activated.
Displays for three seconds when Timer
OFF is set.
Displays for three seconds when Fresh,
Swing, Turbo or Silence feature is cancelled.
Displays under defrosting operation.
Displays when anti-cold air feature is
activated under heating mode.
Displays during self clean operation(if
applicable).
Displays under 8 C heating operation(if
applicable).
When ECO function(optional) is activated, the

illuminates gradually one by one as
set temperature .... in one second

interval.
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OPERATING INSTRUCTIONS

Έλεγχος ροής αέρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εμβέλεια

Εμβέλεια

Ράβδος εκτροπής

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστικό για μεγάλο 

χρονικό διάστημα με την κατεύθυνση της ροής αέρα που έχει 
ρυθμιστεί σε λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης. Διαφορετικά 
μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση στην επιφάνεια της 
οριζόντιας περσίδας προκαλώντας πτώση της υγρασίας στο 
πάτωμα ή στα έπιπλα.

 Μετά από μια γρήγορη επανεκκίνηση, η οριζόντια 
περσίδα μπορεί να παραμείνει στατική για περίπου 10 
δευτερόλεπτα.
Η ανοικτή γωνία της οριζόντιας περσίδας δεν πρέπει να είναι πολύ 
μικρή, καθώς η απόδοση ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ μπορεί να 
μειωθεί λόγω της πολύ περιορισμένης περιοχής ροής αέρα.

Μην μετακινείτε την οριζόντια περσίδα χειροκίνητα, αλλιώς η οριζόντια 
περσίδα δεν θα είναι συγχρονισμένη. Αν όμως συμβεί αυτό, διακόψτε τη 
λειτουργία, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος για
μερικά δευτερόλεπτα, στη συνέχεια επανεκκινήστε τον κλιματιστικό.

Ρυθμίστε σωστά την κατεύθυνση της ροής του αέρα, 
διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή να προκαλέσει 
ανώμαλες θερμοκρασίες δωματίου.
Ρυθμίστε την οριζόντια περσίδα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. 
Ρυθμίστε την κάθετη περσίδα χειροκίνητα.
Ρύθμιση κάθετης ροής αέρα (προς τα πάνω)
Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία ενώ η μονάδα είναι σε λειτουργία. 
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την 
κατακόρυφη ροή αέρα

Η οριζόντια περσίδα μπορεί να κινείται ελαφρώς για κάθε 
πάτημα ή να μετακινείται συνεχώς προς τα πάνω και προς 
τα κάτω αυτόματα.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεχειριστήριου για 
λεπτομέρειες.

Ρύθμιση οριζόντιας ροής αέρα (αριστερά-δεξιά)
Μετακινήστε τη ράβδο εκτροπής χειροκίνητα για να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα
Στην κατεύθυνση που προτιμάτε.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην βάζετε τα δάχτυλα στον ανεμιστήρα
και στην πλευρά αναρρόφησης. Η υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα ίσως
προκαλέσει ζημιά.

Basic operation modes: AUTO/COOL/DRY/HEAT
( ) Model dependent

How the air conditioner works

1 hour1 hour

Set
Temperature

Set
Temperature

Cooling

Heating

SLEEP operation

1 hour 1 hour

SLEEP operation
7 hours timer off

7 hours timer off

AUTO operation

SLEEP operation

DRYING operation

HEATING operation

Optimal 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.

When selected, the set temperature will increase (cooling)
or decrease (heating) by 1 C/2 F per hour for the first 2
hours. Thereafter it keeps this new temperature for 5
hours before switching off.
This operation saves energy and improves night time
comfort by synchronising with the body s metabolism.

The temperature is regulated while dehumidifying by
repeating turning on and off of the cooling operation or
fan only. The fan speed is LOW.

This air conditioner operates on the heat-pump principle,
absorbing heat from air outdoors and transferring that
heat to the indoor unit. As a result, the operating
performance is reduced as outdoor air temperature drops.
If you feel that the heating performance is insufficient, we
recommend you to use this air conditioner in conjunction
with other kinds of heating appliance.

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 moderate comfort
levels. Excessively low or high temperature waste
energy.
Improve performance by keeping windows and doors
closed.
Limit energy usage(run time) by using the TIMER
function.
Do not put any object near air inlet or air outlet, as the
efficiency of the air conditioner may be reduced and may
cause the air conditioner to stop running.
Inspect the air filters periodically, and clean them when
needed.

O O

,
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Airflow directional control

OPERATING INSTRUCTIONS

Range

Range

Deflector rod

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.

Perform this function while the unit is in operation.

Use the remote controller to adjust the vertical air flow

direction. The horizontal louver can move slightly for each

press, or continuously swing up and down automatically.

Please refer to the REMOTE CONTROLLER

OPERATION MANUAL for details.

Adjusting vertical air flow(Up--Down)

Move the deflector rod manually to adjust the air flow

in the direction you prefer.

:Do not put your fingers into the panel of the

blower and suction side.

Adjusting horizontal air flow (left - right)

IMPORTANT

The high-speed fan inside may

cause injury.

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.

After a quick restart, the horizontal louver may remain

static for approximately 10 seconds.

Open angle of the horizontal louver should not be set

too small, as COOLING or HEATING performance may

be reduced due to too restricted air flow area.

Do not move the horizontal louver manually, otherwise

the horizontal louver will be out of sync. But if this

happens, please cease operating, unplug power for

a few seconds,then restart the air conditioner.

CAUTION

,,

,,

Βασικές λειτουργίες : AUTO / COOL / DRY / 
HEAT () εξαρτάται από το μοντέλο

Πώς λειτουργεί το κλιματιστικό

1 hour1 hour

ρύθμιση
θερμοκρασίας

ρύθμιση
θερμοκρασίας

Ψύξη

Θέρμανση

SLEEP λειτουργία

1 hour 1 hour

SLEEP λειτουργία
7 hours timer off

7 hours timer off

,

Λειτουργία AUTO
Όταν ρυθμίζετε το κλιματιστικό σε λειτουργία AUTO, 
επιλέγει αυτόματα ψύξη, θέρμανση (ψύξη / θέρμανση) 

ανάλογα τα μοντέλα) ή λειτουργία ανεμιστήρα μόνο 
σε συνάρτηση με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και τη 
θερμοκρασία χώρου.
Το κλιματιστικό θα ελέγχει αυτόματα τη θερμοκρασία 
δωματίου στο σημείο θερμοκρασίας που έχετε ρυθμίσει. 
Εάν αισθάνεστε άβολα στη λειτουργία AUTO, μπορείτε να 
ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
Λειτουργία SLEEP
Όταν επιλεγεί, η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί (ψύξη) 
Ή θα μείωθεί (θέρμανση) κατά 1C / 2F ανά ώρα για τις πρώτες 
2 Ώρες μετά τη διατήρηση της νέας αυτής θερμοκρασίας για 5 
ώρες πριν την απενεργοποίηση.

Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια και βελτιώνει τη νυχτερινή 
ώρα δημιουργώντας άνεση, συγχρονισμένη με το μεταβολισμό 
του σώματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ξήρανσης
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται κατά την αφύγρανση επαναλαμβάνοντας 
την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης ή του 
ανεμιστήρα μόνο.   Η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι χαμηλή.

 Λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αυτό το κλιματιστικό λειτουργεί με την αρχή της αντλίας 
θερμότητας, απορροφώντας τη θερμότητα από τον αέρα σε 
εξωτερικούς χώρους και μεταφέροντας τη θερμότητα στην 
εσωτερική μονάδα. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική απόδοση 
μειώνεται όσο μειώνεται η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα. Εάν 
αισθάνεστε ότι η απόδοση θέρμανσης δεν είναι επαρκής, σας 
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό σε συνδυασμό 
με άλλα είδη συσκευών θέρμανσης.

Βέλτιστη λειτουργία
Για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση, λάβετε υπόψη τα 
ακόλουθα:
Ρυθμίστε σωστά την κατεύθυνση της ροής του αέρα έτσι ώστε να 
μην ννα μην πέφτει σε άτομα του χώρου.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για να επιτύχετε την επιθυμητή άνεση. 
Υπερβολικά χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία σσπαταλά ενέργεια. 
Βελτιώστε την απόδοση κρατώντας τα παράθυρα και τις πόρτες 
κλειστές.
Περιορίστε τη χρήση ενέργειας (χρόνος εκτέλεσης) 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TIMER.
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο κοντά στην είσοδο αέρα ή 
στην έξοδο αέρα, καθώς η απόδοση του κλιματιστικού μπορεί να 
μειωθεί και μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του.
Επιθεωρήστε τα φίλτρα αέρα περιοδικά και καθαρίστε τα όταν 
χρειάζεται.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING INSTRUCTIONS

Ειδικές λειτουργίες

Τα αεροβόλα βακτήρια χρησιμοποιούν την 
υγρασία στον εσωτερικό εναλλάκτη 
θερμότητας για να αναπτυχθούν. Η τακτική 
ξήρανση του εναλλάκτη εμποδίζει αυτή την 
ανάπτυξη. Απλώς πιέζοντας το κουμπί 
SELF CLEAN, το σύστημα θα διαχειριστεί 
αυτόματα τη διαδικασία. Αυτή η ενέργεια 
καθαρισμού μπορεί να γίνει όσο συχνά 
επιθυμείτε.
Για τα μοντέλα ψύξης, μόνο ο εσωτερικός 
ανεμιστήρας είναι ενεργός σε χαμηλή 
ταχύτητα για 30 λεπτά και η μονάδα 
απενεργοποιείται αυτόματα.
Για τα μοντέλα ψύξης και θέρμανσης, η 
μονάδα θα λειτουργεί όπως στην 
παρακάτω σειρά: FANmode σε χαμηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα - Λειτουργία 
θέρμανσης με χαμηλή ταχύτητα 
ανεμιστήρα --- Λειτουργία ανεμιστήρα - 
Λειτουργία Stop --- Απενεργοποίηση. 
Σημείωση:
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο στη 
λειτουργία ΨΥΞΗ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗ. Πριν από 
την ενεργοποίηση του κλιματιστικού, 
συνιστάται η συντήρηση του κλιματιστικού 
για περίπου 30 λεπτά. Πιέζοντας ξανά το 
κουμπί SELFCLEAN ή ON / OFF κατά τη 
διάρκεια του κύκλου καθαρισμού, θα 
ακυρωθεί η λειτουργία και η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί.

ν

Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου 
(προαιρετικό) 
Όταν εντοπιστεί διαρροή ψυκτικού μέσου,
Η εσωτερική μονάδα θα εμφα 

,

ίσει κωδικό EC ή θα 
αναβοσβήσει LED (ανάλογα με το μοντέλο).

Λειτουργία μνήμης γωνίας Louver 
(προαιρετικό):
 Στο πλαίσιο της γωνίας ασφαλείας, η οριζόντια 
γωνία περσίδας απομνημονεύεται και θα επιστρέψει 
στη θέση που επέλεξε τελευταία ο χρήστης. Αν 
υπερβεί, θα απομνημονεύσει το όριο της γωνίας 
ασφαλείας. Αυτό δεν θα συμβεί όταν πατάτε 
κουμπιά Turbo ή από το χειριστήριο ή μετά από 
διακοπή ρεύματος. Συνεπώς, προτείνουμε έντονα 
ότι η ανοικτή γωνία της οριζόντιας περσίδας δεν 
πρέπει να είναι πολύ μικρή, σε περίπτωση που 
σχηματίζεται και συμπυκνώνεται το  νερό στην 
οριζόντια περσίδα.

Λειτουργία SELFCLEAN (Προαιρετικό)

After 240 hours of operation, the indoor

display window will display and flash CL ,

this feature is a reminder to clean the Air

Filter for more efficient operation. After 15

seconds, the system will revert back to the

previous display again. When the CL

indicator appears and flashes, please

press the LED button on remote controller

for 4 times or press the Manual control

button for 3 or more times to clear the

registered hours, otherwise the CL

indicator will display and flash again for

another 15 seconds at the next time of

tarting the unit.

After 2880 hours of operation, the indoor

display window will display and flash nF ,

this feature is a reminder to replace the Air

Filter for more efficient operation. After 15

seconds, the system will revert back to the

previous display again. When the nF

indicator appears and flashes, please

press the LED button on remote controller

for 4 times or press the Manual control

button for 3 or more times to clear the

registered hours, otherwise the nF

indicator will display and flash again for

another 15 seconds at the next time of

starting the unit.

Air Filter Reminding Function(optioal)
Λειτουργία CLEAN AIR (Προαιρετικό)

 Η βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα 
είναι ένας από τους σκοπούς του κλιματιστικού. 
Αυτός ο κλιματισμός είναι εξοπλισμένος με 
ιονιστή ή συλλέκτη σκόνης πλάσματος (ανάλογα 
με το μοντέλο). Με τα ανιόντα που παράγονται 
από τον Ιονιστή, η κυκλοφορία αέρα του 
κλιματιστικού γεμίζει το δωμάτιο με 
αναζωογονητικό, φυσικό και υγιεινό αέρα. Ο 
συλλέκτης σκόνης πλάσματος παράγει μια ζώνη 
ιονισμού υψηλής τάσης , μέσω του οποίου ο 
αέρας μετατρέπεται σε πλάσμα. Μέσα στον 
αέρα, το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης, του 
καπνού και των σωματιδίων της γύρης 
συλλαμβάνονται από το ηλεκτροστατικό φίλτρο.

Αντιμικροβιακή λειτουργία (Προαιρετικό)
Όταν απενεργοποιείται η μονάδα σε λειτουργία 
COOL, DRY, AUTO (Cool), το κλιματιστικό θα 
συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 10 λεπτά 
(ανάλογα με τα μοντέλα) με μαλακό αέρα. Αυτό 
θα βοηθήσει να στεγνώσει το συμπυκνωμένο 
νερό μέσα στον εξατμιστή και να αποτρέψει την 
ανάπτυξη μούχλας.Με την λειτουργία Anti-
mildew, μην επανεκκινήσετε τον κλιματιστικό 
μέχρι να σβήσει η μονάδα.
Λειτουργία επανεκκίνησης 
(Προαιρετικό)

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όπως 
μπλακ άουτ, το κλιματιστικό 
σταματά μία φορά. Αλλά ξαναρχίζει 
αυτόματα και εκτελεί την προηγούμενη 
λειτουργία όταν συνεχιστεί η 
τροφοδοσία ρεύματος.

Λειτουργία ελέγχου WIFI 
(προαιρετικό)

Για τη μονάδα με λειτουργία ελέγχου 
WIFI, συνδέστε τη μονάδα WIFI και τη 
μονάδα επικοινωνίας με την οθόνη 
προβολής, έτσι ώστε η μονάδα να 
μπορεί να ελέγχεται είτε με 
τηλεχειριστήριο είτε με κινητό τηλέφωνο.

Mute operation(optional)
Press the LED button on the remote
controller can turn off the indoor screen
display, and also turn off the Air
conditioner buzzer, which create a
comfortable and quiet environment.

Cleaning filter reminding function:

Replacing filter reminding function:

,

,

,

,
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OPERATING INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Special functions

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(model

dependent). 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.

CLEAN AIR function(Optional)

Airborne bacteria use the moisture on the
indoor heat exchanger to grow. Regular
drying of the exchanger prevents this
growth. By simply pressing the SELF
CLEAN button, the system will automatically
manage the process. This cleaning action
may be done as frequently as desired.
For cooling models, only the indoor fan is
active in low speed for 30 minutes and the
unit turns off automatically.
For cooling & heating models, the unit will
operate as in the following sequence :
FAN mode at Low fan speed--Heating
operation with LOW fan speed ---FAN
operation--Stop Operation---Turn off.

This function is only activated in COOLING
or DRY mode.
Before activation the air conditioner, it is
recommended to run the air conditioner
under cooling operation for about 30
minutes.
Pressing the SELF CLEAN or ON/OFF
button again during the cleaning cycle will
cancel the operation and turn the unit off.

Note:

SELF CLEAN function(Optional)

Refrigerant Leakage Detection(Optional)
When refrigerant leakage is detected,
the indoor unit will display EC code or
flash LEDs(model dependent).

Anti-mildew function(Optional)

Anto-restart function(Optional)

When turns off the unit on COOL, DRY,

AUTO (Cool) mode, the air conditioner

will continue operating for about 10

minutes (depending on models) with soft

wind.This will help to dry up the

condensed water inside the evaporator,

and prevent the mildew growth. Under

Anti-mildew operation, do not restart the

air conditioner until the unit is completely

off.

In event of power interruption such as a

blackout, the air conditioner stops once.

But it restarts automatically and performs

previous operation when the power supply

is resumed.

,,

Louver Angle Memory Function(optional):
Within the scope of safety angle, the
horizontal louver angle is memoriesed
and will return to the position last selected
by user. If it exceeds, it wil l memorize the
boundry of safety angle. This will not
happen when Turbo or manual control
buttons are pressed or after a power
interruption. 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 drips from
the horizontal louver.

WIFI Control Function(optional)
For the unit with WIFI control function,
connect the WIFI module and
communication module with display
board, so the unit can be controlled
either by remote controller or by
mobile telephone.

Λειτουργία σίγασης (προαιρετικό)
Πατήστε το κουμπί LED στο 
τηλεχειριστήριο για να 
απενεργοποιήσετε την εσωτερική 
οθόνη και επίσης να 
απενεργοποιήσετε τον βομβητή του 
κλιματιστικού, ο οποίος δημιουργεί 
ένα άνετο και ήσυχο περιβάλλον.

,

Λειτουργία υπενθύμισης φίλτρου αέρα 
(προαιρετικό)

Λειτουργία υπενθύμισης φίλτρου 
καθαρισμού:
Μετά από 240 ώρες λειτουργίας, το εσωτερικό 
παράθυρο οθόνης θα εμφανιστεί και θα 
αναβοσβήνει CL, η λειτουργία αυτή αποτελεί 
υπενθύμιση για τον καθαρισμό του αέρα

Φιλτράρετε για πιο αποτελεσματική λειτουργία. 

, 

Μετά από 15 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα 
επανέλθει στην προηγούμενη οθόνη. Όταν 
εμφανιστεί και αναβοσβήνει η ένδειξη CL, πατήστε 
το κουμπί LED στο τηλεχειριστήριο για 4 φορές ή 

πατήστε το κουμπί χειροκίνητου , χειρισμού για 3 ή 
περισσότερες φορές για να  διαγράψετε ,τις 
καταχωρημένες ώρες, διαφορετικά η ένδειξη CL θα 
εμφανιστεί και θα αναβοσβήσει ξανά για άλλα 15 
δευτερόλεπτα την επόμενη φορά που η μονάδα θα 
ξαναλειτουργήσει.
Λειτουργία  υπενθύμισης αντικατάστασης 
φίλτρου
Μετά από 2880 ώρες λειτουργίας, το εσωτερικό της 
μονάδας θα εμφανίσει nF, και αυτό     είναι η  
υπενθύμιση για να αλλάξετε  το φίλτρο, αέρα για 
μεγαλύτερη απόδοση.  Μετά από 15 δευτερόλεπτα ,το 
σύστημα θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις 
όταν το σήμα F εμφανιστεί , και 

αναβοσβήσει, παρακαλώ πιέστε  πιέστε χειροκίνητα 
3 φορές για να καθαρίσει. Το παράθυρο εμφάνισης θα 
εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει nF, αυτή η λειτουργία 
αποτελεί υπενθύμιση για την αντικατάσταση φίλτρου αέρα 
για καλύτερη απόδοση. Μετά από 15 δευτερόλεπτα,  
το σύστημα θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη πάλι. 
Όταν η ένδειξη F εμφανιστεί  και αναβοσβήνει, παρακαλώ 
πατήστε το κουμπί LED στο τηλεχειριστήριο για 4 φορές ή 
πατήστε το χειροκίνητο χειριστήριο για 3 ή περισσότερες 
φορές για να καταργήσετε τη λειτουργία στις 
καταχωρημένες ώρες, διαφορετικά η ένδειξη nF θα 
εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει ξανά για 15 δευτερόλεπτα 
την επόμενη φορά εκκίνησης της μονάδας στις 
καθορισμένες ώρες, αλλιώς η ένδειξη nF

θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει ξανά για 15 
δευτερόλεπτα την επόμενη φορά που θα 
λειτουργήσετε τη μονάδα.
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ CARE AND MAINTENANCE

Preparation for extended non-operation

Pre-season inspection

If you plan to idle the unit for a long time, perform
the following:

(1) Clean the indoor unit and filters.
Operate the fan for about half a day to dry the
inside of the unit.
Stop the air conditioner and disconnect power.

(4)
The outdoor unit requires periodic maintenance
and cleaning. Do not attempt to do this yourself.
Contact your dealer or service provider.

(2)

(3)
Remove the batteries from the remote controller.

Damaged or disconnected wires.
Clean the indoor unit and filters.
Check water or oil leaks.
Check if the air outlet or inlet is blocked after the
air conditioner has not been used for a long time.

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
40 C . Shake off moisture completely and dry
it in the shade. Do not expose it directly to the sun,
it may shrink.

O
/104 F

O

Caution

5. Refit the small air freshening filter onto the large
air filter.

6. Re-insert into unit in the reverse order described in
point 2 above.

7. Close the front panel. Make sure the buckles are
fully fit and the panel is completely closed.

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 .

Releasing the buckles as indicated
with arrows and open the cover of the
Plasma, clean or replace the filter
with vacuum.

Dust collector filter(optional)

2

For the models adopts Plasma, do not touch the
plasma within 10 minutes after you open the panel.
Clean the Plasma according to the describtion in the
figure left.

Πριν τη συντήρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να καθαρίσετε τη μονάδα, μην χρησιμοποιείτε ένα πανί 
ή ένα καθαριστικό που έχει υποστεί χημική επεξεργασία.

Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά, στίλβωση ή 
παρόμοιους διαλύτες για καθαρισμό.Αυτά μπορεί να 
προκαλέσουν ρωγμές ή παραμόρφωση της πλαστικής 
επιφάνειας.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό θερμότερο από 40C / 104F 
για τον καθαρισμό του μπροστινού πίνακα, μπορεί να 
προκαλέσει παραμόρφωση ή αποχρωματισμό.

Φροντίδα και Συντήρηση

Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να 
καθαρίσετε, σκουπίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην 
χρησιμοποιείτε λεύκανση ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να 
αποσυνδεθεί πριν από την διαδικασία 
καθαρισμού ή συντήρησης!

1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα ανυψώνοντας προσεκτικά και τα δύο 
άκρα ταυτόχρονα. Κάτω από μια ορισμένη γωνία, ακούγεται ένας 
ήχος και γίνεται αυτοσυντηρούμενο. Για ορισμένα μοντέλα, 
χρησιμοποιήστε τις ράβδους ανάρτησης για να στηρίξετε τον 
πίνακα.

2.  Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη καρτέλα για να μετακινήσετε 
πρώτα το φίλτρο λίγο πάνω, στη συνέχεια ελαφρά προς το μέρος 
σας. Τώρα εξάγετε το φίλτρο τραβώντας απαλά προς τα κάτω.

3. Ξεβιδώστε το μικρό φίλτρο ανανέωσης αέρα από το μεγάλο 
φίλτρο αέρα.

4.  Καθαρίστε το και αντικαταστήστε το περιστασιακά.
5.  Καθαρίστε το μεγάλο φίλτρο αέρα με σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε με 

γλυκό νερό. Διώξτε το πλεόνασμα νερού και στεγνώστε το σε 
δροσερό μέρος, αντικαταστήστε το περιστασιακά.  

Καθαρισμός της μονάδας
Σκουπίστε τη μονάδα μόνο με μαλακό  πανί. 
Εάν η μονάδα είναι πολύ βρώμικη, σκουπίστε 
την με ένα πανί εμποτισμένο σε 
ζεστό νερό.
Cleaning  the air filter
and air freshening filter
Ένα φραγμένο φίλτρο αέρα μειώνει την απόδοση ψύξης αυτής 
της μονάδας. Παρακαλούμε καθαρίστε το φίλτρο μία φορά κάθε 2 
εβδομάδες
.

Filter Tab
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CARE AND MAINTENANCE ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προετοιμασία για παρατεταμένη μη λειτουργία

Έλεγχος πριν από την καθορισμένη εποχή

Αν σκοπεύετε να σταματήσετε τη μονάδα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, εκτελέστε τα εξής:
(1) Καθαρίστε την εσωτερική μονάδα και τα φίλτρα.

(4)

(2)

(3)

Λειτουργήστε τον ανεμιστήρα για περίπου μισή ημέρα για να 
στεγνώσει το εσωτερικό της μονάδας.
Σταματήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Η εξωτερική 
μονάδα απαιτεί περιοδική συντήρηση και καθαρισμό. Μην 
επιχειρήσετε να το κάνετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Κατεστραμμένα ή αποσυνδεδεμένα καλώδια.
Καθαρίστε την εσωτερική μονάδα και τα φίλτρα.
Ελέγξτε τη διαρροή νερού ή λαδιού.
Ελέγξτε αν η πρίζα ή η είσοδος αέρα εμποδίζεται αφού 
ο κλιματισμός δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας κατά την αφαίρεση 
του φίλτρου. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί όταν χειρίζεστε 
αιχμηρές μεταλλικές άκρες.
Μην χρησιμοποιείτε νερό για καθαρισμό μέσα στο κλιματιστικό. Η 
έκθεση στο νερό μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση, με 
αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία.
Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η 
τροφοδοσία ρεύματος και ο διακόπτης κυκλώματος είναι 
απενεργοποιημένα.
Μην πλένετε το φίλτρο αέρα με ζεστό νερό πάνω από
40 C

. Αποστραγγίστε την υγρασία εντελώς και στεγνώστε
το στη σκιά. Μην εκθέτετε αυτό στον ήλιο, γιατί 
ίσως παραμορφωθεί.

O /104 FO

Προσοχή

5. Τοποθετήστε ξανά το μικρό φίλτρο ανανέωσης 
αέρα στο μεγάλο φίλτρο αέρα.

6. Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα στην αντίστροφη 
σειρά που περιγράφεται στο σημείο 2 παραπάνω.

7.  Κλείστε τον μπροστινό πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι οι 
πόρπες είναι πλήρως τοποθετημένες και ότι ο 
πίνακας είναι εντελώς κλειστός 

Plasma
(optional)

Α ν ο ί ξ τ ε  τ ο ν  π ί ν α κ α  κ α ι  α φ α ι ρ έ σ τ ε  
τ ο  φ ί λ τ ρ ο  π λ ά σ μ α τ ο ς  κ ρ α τ ώ ν τ α ς  τ ο  
π ά ν ω  μ έ ρ ο ς  τ η ς  π λ ά κ α ς  κ α ι  
α ν υ ψ ώ ν ο ν τ ά ς  τ ο  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ α  
β έ λ η .

Φίλτρο συλλογής σκόνης (προαιρετικό)
Απελευθερώνοντας τις πόρπες όπως 
υποδεικνύεται με τα βέλη και ανοίξτε το 
κάλυμμα του Plasma, καθαρίστε ή 
αντικαταστήστε το φίλτ. 2

Για τα μοντέλα που υιοθετούν το Plasma, μην 
αγγίζετε το πλάσμα εντός 10 λεπτών από το 
άνοιγμα του πίνακα. Καθαρίστε το Πλάσμα 
σύμφωνα με την περιγραφή στο αριστερό σχήμα.

Before mainatenance

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 C/104 F to clean
the front panel, it could cause deformation or
discoloration.

O O

CAUTIONS

Care and Maintenance

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
attampting to clean or service!

wipe the unit with a soft dry cloth only. If the unit is
very dirty, wipe it with a cloth soaked in warm water.

A clogged air filter reduces the cooling efficiency of
this unit. Please clean the filter once every 2 weeks.
1. Open the front panel by carefully lifting both ends at

the same time. At a certain angle, a clicking sound is
heard and it becomes self-supporting.For some models,
please use the suspension bars to prop up the panel.

2. Use the tab provided to move the filter first up a little,
then slightly towards you. Now extract the filter by
gently drawing downwards.

3. Unclip the small air freshening filter from the large
air filter. Clean it with vacuum, and replace it
occasionally.

4. Clean the large air filter with soapy water. Rinse with
fresh water. Shake off excess water and dry it up in
cool place, replace it occasionally.

Cleaning the unit

Cleaning the air filter and air freshening filter

Filter Tab
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TROUBLESHOOTING TIPSǲǴǬǢǯǴǫǥǲ ǡǭǳǩǬǥǳǸǰǩǲǧǲ ǰǱǯǢǫǧǬǡǳǸǭ

Troubleshooting guide

If the problem persists even if you perform these checks or diagnostics, immediately stop operation
and contact the authorized service center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and
unit model number.

DO NOT ATTEMPT TO CORRECT THESE ITEMS YOURSELF!

CONTACT A AUTHORIZED SERVICE PROVIDER!

Before you call for or request servicing, troubleshoot a problem by performing following checks:

In the case of ANY of the following, turn off the unit immediately!

Unit will not operate

Poor cooling or

heating performance

Indicator lamps

continue flashing

Error code appears

in the indoor unit,

such as: E0,E1,E2....

P1,P2,P3.....or F1, F2,

F3.....

-- Is there a power failure?

-- Has a switch been turned off, a circuit breaker tripped or a fuse blown?

-- Power cord is damaged or abnormally warm.
-- Burning odous are smelled.
-- Loud or abnormal sounds are heard.
-- A power fuse blows or a circuit breaker trips frequently.
-- Water or other objects fall into or out of the unit.

-- Is the timer operating?

-- Are the batteries used in the remote controller exhausted?

-- Are the batteries used in the remote controller loaded properly?

-- Are the air filters dirty?

-- Is air flow unrestricted in & out of indoor & outdoor units?

-- Are the temperature and mode settings correct?

-- Are the windows or doors left opened?

-- Is fan speed on high and louvers allowing maximum flow?

-- Is direct or strong sunlight shinning into the room in cooling operation?

-- Is the SILENCE function is activated? Under SILENCE operation,
noise reduction is prioritized and the air-conditioning performance may
become lower.

-- The unit may stop operation or continue to run in a safety condition
(depending on models). Waiting for about 10 minutes, the fault may be
recovered automatically, if not, disconnect the power and then connect it
in again. If the problem still exists, disconnect the power and contact the
nearest customer service center.

-- Are there other heating apparatus or computers operating, or too many
people in the room in cooling operation?

Symptom Diagnostic

,, ,,,, ,,

CAUTION

ɆɈɀȸɃɈȿȺɆ ȷɁɇȽɀȺɇɋɄȽɆȼɆ ɄɅɃȸȿȼɀȷɇɋɁ
ɇŬ ŬəɧɚɞɡɗŬ ůɡɛɓɎɜŰŬ ŮɜŭɏɢŮŰŬɘ ɜŬ ŮɛűŬɜɘůŰɞɨɜ əŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ Űɖɠ əŬɜɞɜɘəɐɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ 
əŬɘ ů.

ɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ əŬɗɡůŰŮɟŮɑ
ɛŮŰɎ Űɞ ɝŮəɑɜɖɛŬ

ɖ ŰŬɢɨŰɖŰŬ ŬɜŮɛɘůŰɐɟŬ 
ŬɚɚɎɕŮɘ

əɚŮɑɜŮɘ, ŮɑɜŬɘ Ŭɟɔɐ
ɛŮŰɎ əŬɜɞɜɘəɐ

ɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ɗɏɟɛŬɜůɖɠ

ůŰŬɛŬŰɎ ɝŬűɜɘəɎ əŬɘ
ȼ ɚɡɢɜɑŬ Ŭˊɧɣɡɝɖɠ 
ŬɜŬɓɞůɓɐɜŮɘ

ɞɛɑɢɚɖ ɓɔŬɑɜŮɘ
Ŭˊɧ Űɖɜ ŮůɤŰŮɟɘəɐ 
ɛɞɜɎŭŬ

χαμηλής έντασης ήχοι
βγαίνουν από
τη μονάδα

σκόνη εξέρχεται από 
τη μονάδα

βγάζει μια περίεργη
οσμή

αλλάζει σε ανεμιστήρα

ενώ βρίσκεται σε λειτουργία

ψύξης- θέρμανσης

Λειτουργία αδρανής,
Απρόβλεπτη ή
απαθής

ũɘŬ ɜŬ ŬˊɞűɨɔŮŰŮ Űɞ űɞɨůəɤɛŬ Űɖɠ ŬůűɎɚŮɘŬɠ, ɞ ůɡɛ ɘ́ŮůŰɐɠ ŭŮɜ ɗŬ 
ɚŮɘŰɞɡɟɔɐůŮɘ Ůɜɩ Űɞ əɨəɚɤɛŬ ́ ɟɞůŰŬůɑŬɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ ɔɘŬ ́ Ůɟɑ́ ɞɡ 3 ɚŮ Ű́Ɏ ɛŮŰɎ 
Ŭˊɧ Űɖɜ ɝŬűɜɘəɐ ŬˊŮɜŮɟɔɞˊɞɑɖůɖ Űɖɠ ŰɟɞűɞŭɞůɑŬɠ.

ɆŰɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ŪȺɅɀȷɁɆȼ, ɖ ŮůɤŰŮɟɘəɐ ɛɞɜɎŭŬ ůŰŬɛŬŰɎ 
ˊɟɞůɤɟɘɜɎ ɔɘŬ 10 ɚŮˊŰɎ Űɞ ˊɞɚɨ ɔɘŬ ɜŬ ŮəŰŮɚɏůŮɘ Űɖɜ ŬɡŰɧɛŬŰɖ 
ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Ŭˊɧɣɡɝɖɠ.

Μπορεί να συμβεί όταν χρησιμοποιείται κλιματιστικό για πρώτη 
φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διάφορες μυρωδιές που παράγονται από εσωτερικά υφάσματα, έπιπλα ή καπνό 
τσιγάρου που απορροφώνται στο κλιματιστικό μπορεί να εκπέμπονται. Εάν όχι, 
καλέστε τον κατάλληλο ανάδοχο.

Η θερμοκρασία δωματίου επιδρά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του 
τηλεχειριστηρίου. Εάν όχι, καλέστε τον κατάλληλο συνεργάτη

Οι παρεμβολές από πύργους κινητών τηλεφώνων και απομακρυσμένους 
ενισχυτές μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας
Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και συνδέστε τη ξανά.
Πατήστε το κουμπί ON / OFF στο τηλεχειριστήριο για να επανεκκινήσετε τη λειτουργία.

ũɘŬ ɜŬ ŬˊɞűɨɔŮŰŮ Űɞ űɞɨůəɤɛŬ Űɖɠ ŬůűɎɚŮɘŬɠ, ɞ ůɡɛ ɘ́ŮůŰɐɠ ŭŮɜ ɗŬ 
ɚŮɘŰɞɡɟɔɐůŮɘ Ůɜɩ Űɞ əɨəɚɤɛŬ ˊɟɞůŰŬůɑŬɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ ɔɘŬ ˊŮɟɑ́ ɞɡ 3 ɚŮˊŰɎ 
ɛŮŰɎ Ŭˊɧ Űɖɜ ɝŬűɜɘəɐ ŬˊŮɜŮɟɔɞˊɞɑɖůɖ Űɖɠ ŰɟɞűɞŭɞůɑŬɠ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με έναν τοπικό αντιπρόσωπο ή το 
πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει για τις 
λεπτομερείς δυσλειτουργίες και τον αριθμό μοντέλου μονάδας.

ɆŰɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ COOL, ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ŮəˊɏɛˊŮŰŬɘ ɛɘŬ ɞɛɑɢɚɖ ˊɞɡ ˊŬɟɎɔŮŰŬɘ 
Ŭˊɧ Űɖ ůɡɛˊɨəɜɤůɖ ɔɘŬ ɛŮɛɓɟɎɜɖ ɛŮ ɝŬűɜɘəɐ ŭɘŬŭɘəŬůɑŬ ɣɨɝɖɠ.

ΉΉχος  - κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως μετά το κλείσιμο 
του κλιματιστικού, ήχος ψυκτικού μέσου μπορεί να ακουστεί.

Σφυρηλατημένος ήχος - κανονική διαστολή και συστολή των πλαστικών και 
μεταλλικών εξαρτημάτων που προκαλούνται από τη μεταβολή της θερμοκρασίας 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Έξοδος αέρα - όταν η περσίδα επανατοποθετεί τη θέση.

ȼ ɞɛɑɢɚɖ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ŭɖɛɘɞɡɟɔɖɗŮɑ ɚɧɔɤ Űɖɠ ɡɔɟŬůɑŬɠ ˊɞɡ ˊŬɟɎɔŮŰŬɘ Ŭˊɧ Űɖ ŭɘŬŭɘəŬůɑŬ 
Ŭˊɧɣɡɝɖɠ ɧŰŬɜ Űɞ əɚɘɛŬŰɘůŰɘəɧ ŮˊŬɜŮəəɘɜŮɑ ůŮ əŬŰɎůŰŬůɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ ŪȺɅɀȷɁɆȼɆ 
ɛŮŰɎ Űɖɜ Ŭˊɧɣɡɝɖ.

πρόβλημα αιτία
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝTROUBLESHOOTING TIPS

Εάν το πρόβλημα επιμένει ακόμη και αν εκτελέσετε αυτούς τους ελέγχους ή διαγνωστικά, σταματήστε 
αμέσως τη λειτουργία και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
ενημερώσει για τις λεπτομερείς δυσλειτουργίες και τον αριθμό μοντέλου μονάδας.

ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
!ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ!! 

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
Πριν καλέσετε ή ζητήσετε επισκευή, προσπαθήστε να καταλάβετε το πρόβλημα

 following checks:

Η μονάδα δεν λειτουργεί

κακή ψύξη ή
θέρμανση

οι λυχνίες ένδειξης
αναβοσβήνουν

εμφανίζεται κωδικός λάθους
στην εσωτερική
 μονάδα,

όπως: E0,E1,E2....

P1,P2,P3.....or F1, F2,

F3.....

- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Έχει απενεργοποιηθεί ένας διακόπτης, έχει χαλάσει ένας διακόπτης κυκλώματος 
ή έχει καεί μια ασφάλεια;

Στην περίπτωση ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ από τα παρακάτω, απενεργοποιήστε τη συσκευή 
αμέσως!
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή ασυνήθιστα ζεστό.

- υπάρχει μυρωδιά  άσχημα.

-  Έχουν ακουστεί μεγάλοι ή μη φυσιολογικοί ήχοι.

-  η ασφάλεια καίγεται ή ο διακόπτης κυκλώματος σταματάει συχνά.

-  Β νερό ή άλλα αντικείμενα πέφτουν προς ή από τη μονάδα.

-- Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί

- Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο τηλεχειριστήριο;

- Είναι σωστά τοποθετημένες οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο τηλεχειριστήριο;

- Είναι τα φίλτρα αέρα βρώμικα;
- Η ροή αέρα είναι απεριόριστη μέσα και έξω από εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες;

-- Είναι σωστές οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και λειτουργίας;
-- είναι τα παράθυρα και οι πόρτες ανοιχτά?

- Είναι η ταχύτητα του ανεμιστήρα στο ύψος και οι περσίδες επιτρέπουν τη μέγιστη ροή;

--υπάρχει έντονο ηλιακό φως που λάμπει στο δωμάτιο κατά τη λειτουργία ψύξης;

--είναι η λειτουργία SILENCE ενεργοποιημένη?στη λειτουργίαSILENCE,
Η μείωση του θορύβου έχει προτεραιότητα και η απόδοση του κλιματισμού 
μπορεί να μειωθεί.

- Η μονάδα μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία ή να συνεχίσει να λειτουργεί 
σε συνθήκες ασφαλείας

(Ανάλογα με τα μοντέλα). Αναμονή περίπου 10 λεπτών, το σφάλμα μπορεί να 
ανακτηθεί αυτόματα, εάν όχι, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και, στη 
συνέχεια, συνδέστε τη ξανά. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, 
αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο 
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

-- υπάρχουν άλλες συσκευές θέρμανσης ή κομπιούτερ σε λειτουργία, ή 
πολλοί άνθρωποι μέσα στο δωμάτιο σε λειτουργία ψύξης?

πρόβλημα διάγνωση

,, ,,,, ,,

ΠΡΟΣΟΧΗ

The following events may occur during normal operation, and may not indicate malfunction.

Troubleshooting tips

Operation is delayed

after restart

Fan speed changes-

off, very slow and

then normal

Heating operation

stops suddenly and

defrost-light blinks

Mist coming out of

the indoor unit

Low volume sounds

are emitted by the

air conditioner

Dust discharges from

the unit

Emits a peculiar

odour

Changes to fan only

while cooling or

heating mode

Operation is erratic,

unpredictable or

unresponsive

To prevent blowout of the fuse, the compressor will not operate while the
protection circuit is working for about 3 minutes after sudden OFF--ON
operation of the power supply.

In HEAT mode, the indoor unit temporarily stops for maximum of 10
minutes to perform the automatic defrosting operation.

May occur when air conditioner is used for the first time or has not been
used for a long time.

Various smells generated from interior textile, furniture, or cigarette smoke
absorbed into the air conditioner may be emitted. If not the case call your
suitable contractor.

Room temperature reaches the temperature setting of the remote control.
If not the case call your suitable contractor.

Interference from cell phone towers and remote boosters may cause the
unit to malfunction

Disconnect the power and then re-connect.

Press the ON/OFF button on the remote controller to restart operation.

Automatically happens in heating mode :
--prevents cold air blowing onto occupants when the heating operation is

start,
--perform automatic defrosting operation,
--perform low temperature heating operation

NOTE: If the problem is not resolved, please contact a local dealer or the nearest customer

service center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and unit model number.

In COOL mode, a mist generated by condensation formed with sudden

cooling process may be emitted.

Hissing sound-- during operation or immediately after stopping the air
conditioner, refrigerant flowing sound may be head.

Squeaking sound-- normal expansion and contraction of plastic and metal
parts caused by temperature change during the operation.

Rushing air-- when louver resets its position.

Mist may generate due to moisture generated from defrosting process
when the air conditioner restarts in HEAT mode operation after defrosting.

Symptom Cause
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Θέση του τηλεχειριστηρίου.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση

8 μέτρων από τη συσκευή, δείχνοντας προς τον
δέκτη. Η λήψη επιβεβαιώνεται από ένα ηχητικό
σήμα.

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 επιδρούν στο τηλεχειριστήριο. Είτε
μετακινήστε αυτές τις συσκευές είτε συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

Αντικατάσταση μπαταριών
Το τηλεχειριστήριο τίθεται σε λειτουργία από δύο ξηρές μπαταρίες (R03 / LR03X2) που βρίσκονται στο πίσω 
μέρος και προστατεύονται από ένα κάλυμμα.

(1)Αφαιρέστε το κάλυμμα πιέζοντας και ολισθαίνοντας.
(2)Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τις καινούριες

μπαταρίες τοποθετώντας σωστά τα άκρα (+) και (-).
(3)Επανατοποθετήστε ξανά το κάλυμμα, σύροντάς το ξανά στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρεθούν οι μπαταρίες, το τηλεχειριστήριο σβήνει όλα τα 
προγράμματα. Μετά την εισαγωγή νέων μπαταριών, το τηλεχειριστήριο πρέπει να 
επαναπρογραμματιστεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ

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

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

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

Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου



Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου

Προδιαγραφές τηλεχειρισμού

Μοντέλο
Μετρημένη
ηλεκτρική τάση
Εύρος λήψης
σήματος

Περιβάλλον

� 
Q!!.!..) 

RG36A11/BGEF 

3.0V(Dry batteries R03/LR03X2) 

8m 

-5°C 60°C 

Χαρακτηριστικό απόδοσης

1. Τρόπος λειτουργίας: AUTO, COOL, DRY, HEAT και
FAN.

2. Λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη σε 24 ώρες.
3. Εσωτερική θερμοκρασία Περιοχή θερμοκρασίας: 17 °

C-30 ° C.
4. Πλήρης λειτουργία της οθόνης υγρών κρυστάλλων

LCD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Ο σχεδιασμός των κουμπιών μπορεί να είναι ελαφρώς
διαφορετικός από τον τύπο που αγοράσατε ανάλογα με τα
μεμονωμένα μοντέλα.

• Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται πραγματοποιούνται από
την εσωτερική μονάδα. Αν η εσωτερική μονάδα δεν διαθέτει
αυτή τη λειτουργία, δεν υπάρχει αντίστοιχη λειτουργία όταν
πατάτε το σχετικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

3 
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1. ON/OFF Κουμπί
Η λειτουργία ξεκινά όταν πατήσετε αυτό το κουμπί
και σταματά όταν το πατήσετε ξανά.

2. MODE Κουμπί
Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουμπί ο τρόπος λειτουργίας
επιλέγεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ-. Μην επιλέγετε τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ εάν η 
ρύθμιση στο μηχάνημα που αγοράσατε είναι μόνο τύπου 
ψύξης. Η λειτουργία θέρμανσης δεν υποστηρίζεται από τη 
συσκευή μόνο για ψύξη.

3. Swing < Κουμπί
Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να ξεκινήσει την οριζόντια
κίνηση της περσίδας ή να ρυθμίσει την επιθυμητή κατεύθυνση
ροής αέρα προς τα πάνω / κάτω. Η λυχνία αλλάζει σε γωνία 6
μοιρών για κάθε πάτημα. Εάν συνεχίζετε να πιέζετε περισσότερο
από 2 δευτερόλεπτα, η περσίδα θα ανεβαίνει αυτόματα προς τα
πάνω και προς τα κάτω.

4. Swing «» Κουμπί
Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να ξεκινήσει την κατακόρυφη κίνηση της
περσίδας ή για να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση ροής αριστερού /δεξιού
αέρα. Η κάθετη περσίδα αλλάζει σε γωνία 6 μοιρών για κάθε πάτημα. Και η
εσωτερική μονάδα εμφανίζει το μήνυμα "VV" για ένα δευτερόλεπτο. Εάν κρατάτε
πατημένο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η λειτουργία κάθετης
περιστροφής είναι ενεργοποιημένη. Η εσωτερική μονάδα εμφανίζει το μήνυμα
"IIII", αναβοσβήνει τέσσερις φορές και στη συνέχεια η  ρυθμισμένη θερμοκρασία
επιστρέφει. Εάν υπάρχει η δυνατότητα swing σταματάει, εμφανίζει 'LC' και
παραμένει για 3 δευτερόλεπτα.
NOTE: Σε μερικές μονάδες , οι εσωτερικές μονάδες
εμφανίζουν ' '   όταν η λειτουργία swing έχει ενεργοποιηθεί, και
εμφανίζει                         '  ' όταν η λειτουργία swing έχει
απενεργοποιηθεί.

5. SLEEP/FRESH(προαιρετικό) Κουμπί

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση λειτουργίας 
SLEEP. Εάν πατήσετε περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα, η λειτουργία "FRESH" θα 
ενεργοποιηθεί, πιέζοντας ξανά για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα θα την απενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ η μονάδα λειτουργεί σε 
λειτουργία SLEEP, θα ακυρωθεί αν πατήσετε το 

πλήκτρο MODE, FAN SPEED ή ON / OFF.

Λειτουργία κουμπιών
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6.TURBO/SELF CLEAN Κουμπί:
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση λειτουργίας 
TURBO. Εάν πιέσετε περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα, η λειτουργία 'SELF CLEAN' θα 
ενεργοποιηθεί, πιέζοντας ξανά για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα θα την απενεργοποιήσετε.

7. RESET Κουμπί:
Όταν πατήσετε το κουμπί RESET, όλες οι 
τρέχουσες ρυθμίσεις ακυρώνονται και η 
λειτουργία θα επιστρέψει στις αρχικές 

8.UP   Κουμπί ( + )

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τη ρύθμιση 
θερμοκρασίας σε εύρος  17

O
C~30

O
C.

9. DOWN Κουμπί(   -   )

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε τη θερμοκρασία
ρύθμισης σε εύρος
 17

O
C~30

O
C.

10. SHORTCUT(MEMORY SHORTCUT) Κουμπί

• Χρησιμοποιείται για να επαναφέρετε τις
τρέχουσες ρυθμίσεις ή να συνεχίσετε τις
προηγούμενες ρυθμίσεις.

• Την πρώτη φορά που συνδέεστε με την
τροφοδοσία, αν πιέσετε το κουμπί
SHORTCUT, η μονάδα θα λειτουργεί σε
λειτουργία AUTO, 24OC και η ταχύτητα του
ανεμιστήρα θα 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). Και μεταδώστε
τα σήματα στη μονάδα.

• • Εάν πιέσετε αυτό το κουμπί όταν το
τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, το 
σύστημα θα επαναλάβει μόνο τις 
προηγούμενες ρυθμίσεις και δεν θα 
μεταδώσει τα σήματα στη μονάδα. Και η 
λειτουργία ύπνου είναι απενεργοποιημένη.

• Εάν πιέσετε περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα, το σύστημα θα επαναφέρει
αυτόματα τις τρέχουσες ρυθμίσεις
λειτουργίας συμπεριλαμβανομένης της
λειτουργίας,

setting temperature, fan speed level and

sleep feature(if activated ).

Λειτουργίες κουμπιών
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11.FAN SPEED Κουμπί
Χρησιμοποιείται για την επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα
σε τέσσερα βήματα:

12.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 10Η, κάθε πίεση
θα αυξήσει τη ρύθμιση αυτόματου χρονισμού
κατά 60 λεπτά. Για να ακυρώσετε το Αυτόματο
πρόγραμμα, απλά ρυθμίστε την  ώρα
αυτόματης φόρτισης έως 0,0.

13.TIMER OFF Κουμπί
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η
ακολουθία χρόνου αυτόματης
απενεργοποίησης. Κάθε πίεση θα αυξήσει τον
καθορισμό αυτόματης ρύθμισης σε βήματα 30
λεπτών. Όταν ο χρόνος ρύθμισης εμφανίζει
10Η, κάθε πάτημα θα αυξήσει τη ρύθμιση
αυτόματου χρονομέτρου
60 λεπτά. Για να ακυρώσετε το
Αυτόματο πρόγραμμα, απλά ρυθμίστε το
Αυτόματο χρόνο απενεργοποίησης έως 0,0.

14.LED/FOLLOW ME Kουμπί Απενεργοποίηση /
ενεργοποίηση εσωτερικής οθόνης. Όταν
πιέζετε περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η
λειτουργία 'FOLLOW ME' θα ενεργοποιηθεί,
πιέζοντας ξανά για περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε

15.Κουμπί LOCK
Όταν πιέζετε το κουμπωτό πλήκτρο LOCK,
όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις είναι κλειδωμένες
και το τηλεχειριστήριο δεν δέχεται καμία
λειτουργία εκτός από εκείνη του LOCK.
Πατήστε ξανά για να ακυρώσετε τη λειτουργία
LOCK.
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Δείκτες στην οθόνη LCD
Ένδειξη μετάδοσης
Αυτή η ένδειξη μετάδοσης ανάβει όταν το 
τηλεχειριστήριο μεταδίδει σήματα στην εσωτερική 
μονάδα.
Ένδειξη τρόπου λειτουργίας
Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία. όπως:
auto( ), cool(   ), dry( ), heat(  ) (μη
διαθέσιμο σε συσκευές ψύξης), fan(  ) 

και ξανά auto( ). 

--Προβολή / εμφάνιση χρονοδιακόπτη

Εμφανίζει τη ρύθμιση θερμοκρασίας (17OC ~ 30OC). Όταν 
ρυθμίσετε τη λειτουργία  σε FAN, δεν εμφανίζεται καμία ρύθμιση 
θερμοκρασίας. Και αν βρίσκεστε στη λειτουργία 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, εμφανίζονται οι ρυθμίσεις ON και OFF του 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

"Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα

Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα, AUTO (καμία 
ένδειξη) και τρία επίπεδα ταχύτητας ανεμιστήρα "=" (LOW) 
"|" (MED)
"" "(HIGH) μπορεί να υποδειχθεί. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι 
AUTO όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι είτε AUTO είτε DRY.

- Ενδείξεις ON / OFF
Εμφανίζεται πατώντας το κουμπί ON / OFF.
Πατήστε ξανά το κουμπί ON / OFF για να το
αφαιρέσετε.
Κλείδωμα οθόνης
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
LOCK.
FOLLOW ME Εμφάνιση
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
FOLLOW ME.

Οθόνη ύπνου
Εμφανίζεται κάτω από λειτουργία ύπνου.

Πατήστε ξανά το κουμπί SLEEP για να το 
αφαιρέσετε.

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 ανά 10C .

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Στην αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό μπορεί λογικά
να επιλέξει τη λειτουργία ψύξης, ανεμιστήρα και θέρμανσης

2. Ανιχνεύοντας τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής
θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας
ρύθμισης στο τηλεχειριστήριο.

3. Στην κατάσταση αυτόματης λειτουργίας, δεν μπορείτε να
αλλάξετε τη ταχύτητα. Έχει ήδη ρυθμιστεί αυτόματα.

4. Αν η  Αυτόματη λειτουργία δεν είναι άνετη για εσάς, η
επιθυμητή λειτουργία μπορεί να επιλεγεί χειροκίνητα.

Cooling /Heating/Fan λειτουργία
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 ανά 10C.

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 ξεκινήσετε το
κλιματιστικό

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.



9 

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.
1. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε DRY

mode.
2. Πατήστε τα πλήκτρα UP / DOWN για να

ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η
θερμοκρασία μπορεί να οριστεί σε μια περιοχή
17OC ~ 30OC ανά  1 ° C.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

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

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα SWING "και SWING wo για 
να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα.

1. Όταν πιέζετε το πλήκτρο SWING V, η οριζόντια
περσίδα αλλάζει σε γωνία 6 μοιρών για κάθε
πάτημα. Εάν πιέσετε περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα, η περσίδα
θα μετακινηθεί αυτόματα προς τα πάνω και
προς τα κάτω.

2. Όταν πιέσετε το πλήκτρο SWING w>, η κάθετη
περσίδα αλλάζει σε γωνία 6 μοιρών για κάθε
πάτημα. Εάν πιέσετε περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα, η περσίδα θα μετακινηθεί
αυτόματα αριστερά και δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η οριζόντια/κάθετη περσίδα μετακινείται

ή κινείται σε θέση που μπορεί να 
επηρεάσει την ψύξη ή τη θέρμανση  της 
απόδοσης της μονάδας, αυτό  αυτόματα
αλλάζει τη μετακίνηση/κίνηση της 
περσίδας.
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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 χρονοδιακόπτη, ο τελευταίος χρόνος
ρύθμισης για αυτόματη ενεργοποίηση και το σήμα "h"
θα εμφανιστούν στην περιοχή της οθόνης LCD. Τώρα
είναι έτοιμο 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 μέχρι 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 χρονόμετρο OFF, ο
τελευταίος χρόνος ρύθμισης της αυτόματης
απενεργοποίησης και το σήμα "h" θα εμφανιστούν
στην περιοχή της οθόνης LCD. Τώρα είναι έτοιμο να
επαναφέρει το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης
για να σταματήσει τη λειτουργία.

2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER OFF για να
ρυθμίσετε τον 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 χρονοδιακόπτη TIMER OFF, θα
υπάρξει καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου μέχρι 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.



ΠΡΟΣΟΧΗ
• 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.

Example of Umar Nttlna 

TIIIERON 

r .-. 
Cl.LI H 

Start 

EP --

_______ 

Set 6 hOUfs la:er 

TIMER ON 
(Auto-on Operation) 
Η λειτουργία TIMER ON είναι χρήσιμη 
όταν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιηθεί 
αυτόματα πριν επιστρέψετε στο σπίτι
σας. Το κλιματιστικό θα αρχίσει να
λειτουργεί αυτόματα την καθορισμένη 
ώρα.

Παράδειγμα:

Για να ξεκινήσετε τη μονάδα σε 6 ώρες
1. Πατήστε το κουμπί TIMER ON, η

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

2. Πατήστε το κουμπί 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.

4. Η ένδειξη "TIMER ON" παραμένει
αναμμένη και αυτή η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη.

11 
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TIMER OFF 

(Auto-off Operation) 

Η λειτουργία TIMER OFF είναι ωφέλιμη όταν 
θέλετε η συσκευή να απενεργοποιείται 
αυτόματα  την ώρα του ύπνου. Το κλιματιστικό 
θα σταματήσει αυτόματα την καθορισμένη ώρα.

Παράδειγμα:

Για να σταματήσετε τη μονάδα σε 10 ώρες.

ν

1. Πατήστε το κουμπί TIMER OFF, η τελευταία
ρύθμιση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και το
σήμα "h" θα εμφανιστούν στη 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
(Ρυθμίστε ταυτόχρονα τους χρονοδιακόπτες ON 
και OFF)

TIMER OFF — TIMER ON 

(On — Stop — Start operation) 

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να 
σταματήσετε το κλιματιστικό αφού πάτε στο 
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 να το ξεκινήσετε ξανά 10 
ώρες μετά τη ρύθμιση.

1. Πατήστε το κουμπί TIMER OFF.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί 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
5. Στην οθόνη TIMER ON.
6. Περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα και στην περιοχή

ψηφιακής οθόνης θα εμφανίσει ξανά τη θερμοκρασία. Το
"TIMER ON OFF "παραμένει αναμμένο και αυτή η
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
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TIMER ON — TIMER OFF 

(Off — Start — Stop operation) 

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να 
ξεκινήσετε το κλιματιστικό πριν ξυπνήσετε και 
να 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 πλήκτρο TIMER OFF για να

εμφανιστεί η ένδειξη 5.0h στην οθόνη TIMER OFF.
5. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η περιοχή ψηφιακής

απεικόνισης θα εμφανίσει ξανά τη θερμοκρασία. Η
ένδειξη "TIMER ON OFF" παραμένει αναμμένη και
αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

SLEEP/FRESH λειτουργία

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε τη 
λειτουργία SLEEP.
Και αν συνεχίσετε να πιέζετε αυτό το κουμπί 
περισσότερο από
2 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η λειτουργία 
FRESH.
Η λειτουργία Sleep 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, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Λειτουργία ύπνου" στο
'' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ "
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.
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LED/FOLLOW ME λειτουργία

• Πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η
Λειτουργία LED λιγότερο από 2δευτερόλεπτα.
Και αν συνεχίσετε να πιέζετε αυτό το κουμπί
περισσότερο από 2δευτερόλεπτα, αρχίζει η
λειτουργία FOLLOW ME.

• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Follow
Me, η απομακρυσμένη οθόνη έχει πραγματική
θερμοκρασία ανάλογα τη τοποθεσία. Το
τηλεχειριστήριο θα στείλει αυτό το σήμα στο
κλιματιστικό κάθε 3 λεπτά μέχρι να πατήσετε
ξανά το πλήκτρο FOLLOW ME.

• Η λειτουργία Follow Me δεν είναι διαθέσιμη
κατά τη λειτουργία DRY και FAN.

• Αλλάξτε τον τύπο λειτουργίας ή
απενεργοποιήστε τη μονάδα και η μονάδα θα
ακυρώσει αυτόματα τη λειτουργία Follow Me.

TURBO/SELF CLEAN λειτουργία

• Πατώντας αυτό το κουμπί, λιγότερο από
2δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει η λειτουργία
TURBO. Και αν συνεχίσετε να πιέζετε αυτό το
κουμπί περισσότερο από 2δευτερόλεπτα,
αρχίζει η λειτουργία SELF CLEAN.

• Η λειτουργία Turbo επιτρέπει στο μηχάνημα να
φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία σε
λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης το συντομότερο
δυνατόν (εάν η εσωτερική μονάδα δεν έχει
αυτή τη λειτουργία, δεν υπάρχει αντίστοιχη
λειτουργία όταν πατάτε το πλήκτρο Turbo).

• Στη λειτουργία SELF CLEAN, το κλιματιστικό
θα καθαρίσει και θα στεγνώσει αυτόματα τον
Εξατμιστή και θα το διατηρήσει τόσο φρέσκο
για την επόμενη λειτουργία.




