
ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Προαιρετικό κιτ αυτόματου καθαρισμού

4PEL470901-1B.book  Page 1  Wednesday, September 20, 2017  2:03 PM



≥300

1 2

3 4

5 6

7 8

1

1

3 4

5 2

2

2
1

4

5

3

1
2

3
4

5 5

1

2 4

34

5
67

2

1

3

X70A

X13A

X1A
X39A

1
2

3

4

5

6

4PEL470901-1B.book  Page 1  Wednesday, September 20, 2017  2:03 PM



4PEL470901-1B.book  Page 1  Wednesday, September 20, 2017  2:03 PM
 

Περιεχόμενα Σελίδα

Προφυλάξεις ...................................................................................... 1

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ .................................................................. 1

Επιλογή χώρου εγκατάστασης .......................................................... 2

Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση ......................................... 2

Εγκατάσταση προαιρετικού κιτ αυτόματου καθαρισμού .................... 3

Εργασίες ηλεκτρικών συνδέσεων ...................................................... 4

Δοκιμαστική λειτουργία ...................................................................... 4

Συντήρηση......................................................................................... 5

Διάγραμμα καλωδίωσης .................................................................... 6

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ................................................................................ 7

Ρύθμιση αυτόματου καθαρισμού φίλτρου.......................................... 8

Ρολόι και ημερολόγιο ......................................................................... 9

Τρέχουσα ρύθμιση........................................................................... 10

Συλλογή σκόνης από το θάλαμο συλλογής σκόνης......................... 10

Συλλογή σκόνης με την ηλεκτρική σκούπα...................................... 11

Αντιμετώπιση προβλημάτων ........................................................... 12

Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση............................................. 13

Απαιτήσεις απόρριψης .................................................................... 13

Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες
είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

Προφυλάξεις

 Μην εγκαθιστάτε ή χειρίζεστε τη μονάδα στους χώρους που
αναφέρονται παρακάτω.
- Σε χώρους με παρουσία ορυκτέλαιου ή ατμών λαδιού.
- Σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται πτητικά εύφλεκτα αέρια, 

όπως διαλυτικά ή βενζίνη.
- Σε χώρους στους οποίους ο αέρας περιέχει υψηλά επίπεδα 

άλατος, όπως σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και σε 
χώρους με μεγάλες διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου 
(π.χ. σε εργοστάσια).

- Σε καπνιστήρια
- Σε χώρους όπου εκλύονται συχνά κολλώδεις ουσίες 

(π.χ. κομμωτήρια).
 Μην εγκαθιστάτε τα παρελκόμενα απευθείας στο περίβλημα.

Η διάνοιξη οπών στο περίβλημα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη
στα ηλεκτρικά καλώδια και, επομένως, πυρκαγιά.

 Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των
8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης
εφόσον έχουν την κατάλληλη επίβλεψη ή καθοδήγηση για την
ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς
κινδύνους. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να
πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.

 Αυτή η μονάδα προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους
ή καταρτισμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφρά
βιομηχανία και σε αγροκτήματα ή για εμπορική και οικιακή
χρήση από μη ειδικούς.

 Η στάθμη της ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη από 70dB (A).

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

 Διατηρήστε τη μονάδα στη συσκευασία της, έως ότου φτάσετε
στο χώρο εγκατάστασης.
Όταν αποσυσκευάζετε τη μονάδα ή όταν μετακινείτε τη μονάδα
μετά από την αποσυσκευασία της, φροντίστε να ανυψώσετε τη
μονάδα χρησιμοποιώντας ως στήριγμα τον βραχίονα
ανάρτησης, χωρίς να ασκείτε πίεση στα λοιπά μέρη.

 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας
για στοιχεία που δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Παρελκόμενα

Ελέγξτε αν η μονάδα συνοδεύεται από τα παρακάτω παρελκόμενα.
Τα παρελκόμενα φυλάσσονται εντός της μονάδας.

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Προαιρετικό κιτ αυτόματου καθαρισμού
Εγχειρίδιο εγκατάστασης

και λειτουργίας

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ
ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ,
ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΠΟ
ΤΗ DAIKIN ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ DAIKIN ΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
Η επιλογή των υλικών και η εγκατάσταση πρέπει να
πληρούν τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς
κανονισμούς.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ροδέλα για 
βραχίονα 

ανάρτησης 
4 τεμάχια

Εύκαμπτος 
σωλήνας 

αναρρόφησης
Διακοσμητικό 

πάνελ
Πλεξούδα 
καλωδίων

Βίδες για τις 
φλάντζες 

αεραγωγού

Εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και 

λειτουργίας
Βίδες για την 
κάτω φλάντζα

4 σφιγκτήρες 
καλωδίων
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Προαιρετικά παρελκόμενα

 Ανατρέξτε στους καταλόγους και τα τεχνικά δεδομένα για την
επιλογή του κατάλληλου τηλεχειριστηρίου.

 Αυτό το προαιρετικό εξάρτημα δεν προορίζεται για την
αναρρόφηση στην κάτω πλευρά.

 Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα, προαιρετικό εξοπλισμό και
ανταλλακτικά που κατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί από την
Daikin.

Δώστε μεγάλη προσοχή στα παρακάτω τμήματα κατά 
την εγκατάσταση και ελέγξτε τα αφού ολοκληρωθεί 
η εγκατάσταση

Σημειώσεις για τον εγκαταστάτη

 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, για να εξασφαλίσετε
τη σωστή εγκατάσταση. Φροντίστε να δώσετε οδηγίες στον
πελάτη σχετικά με τη σωστή λειτουργία του συστήματος και να
του δείξετε το παρεχόμενο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Επιλογή χώρου εγκατάστασης
(Ανατρέξτε στην εικόνα 1 και εικόνα 2)

1 Επιλέξτε έναν χώρο εγκατάστασης ο οποίος θα πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις και θα τυγχάνει της έγκρισης του
πελάτη σας.
- Τίποτα δεν πρέπει να εμποδίζει τη ροή του αέρα.
- Μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκής χώρος για τη συντήρηση 

και τις επισκευές.
- Δεν υπάρχει κίνδυνος για διαρροή εύφλεκτων αερίων.
- Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον 

όπου ενδέχεται να προκληθούν εκρήξεις.
- Κατά την εγκατάσταση του κιτ ασύρματου τηλεχειριστηρίου, 

η απόσταση μεταξύ του ασύρματου τηλεχειριστηρίου και της 
εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να πρέπει να είναι μικρότερη 
αν υπάρχουν λαμπτήρες φθορισμού που ενεργοποιούνται 
ηλεκτρικά στο χώρο. Το προαιρετικό κιτ πρέπει να 
εγκατασταθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από 
τους λαμπτήρες φθορισμού.

2 Εξασφαλίστε την τοποθέτηση μιας προστατευτικής σχάρας στην
πλευρά αναρρόφησης αέρα.
Η προστασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους σχετικούς
εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

3 Χρησιμοποιήστε ντίζες ανάρτησης για την εγκατάσταση. Ελέγξτε
εάν η οροφή είναι αρκετά ανθεκτική για να αντέξει το βάρος της
εσωτερικής μονάδας και του προαιρετικού κιτ. Εάν υπάρχει
κίνδυνος, ενισχύστε την οροφή πριν από την εγκατάσταση της
μονάδας.

Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση
 Αφαιρέστε όλα τα παρελκόμενα και τα χαρτόνια στα οποία

έχετε πρόσβαση 
(Ανατρέξτε στην εικόνα 3 - στοιχείο 1.) από το εσωτερικό της
μονάδας.

Για την εγκατάσταση, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες δυνατότητες.

1 Βραχίονες ανάρτησης τοποθετημένοι από το εργοστάσιο

Αν επιλέξετε διαφορετικό τρόπο εγκατάστασης, οι βραχίονες
ανάρτησης που έχουν τοποθετηθεί στο εργοστάσιο πρέπει να
επανατοποθετηθούν σε άλλη θέση από έναν εξουσιοδοτημένο
εγκαταστάτη.
1 Αφαιρέστε τις 3 βίδες.
2 Αλλάξτε τη θέση των βραχιόνων ανάρτησης.
3 Τοποθετήστε ξανά τις 3 βίδες. (2 βίδες στην περίπτωση της

εγκατάστασης στο πλάι)

 Συσχέτιση της μονάδας με τη θέση των ντιζών ανάρτησης.
 Τοποθετήστε την οπή επιθεώρησης στην πλευρά του

κιβωτίου ελέγχου, στην οποία θα είναι ευκολότερη
η διεξαγωγή της συντήρησης και της επιθεώρησης του
κιβωτίου ελέγχου. Τοποθετήστε επίσης την οπή
επιθεώρησης στο κάτω τμήμα της μονάδας.

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο από
την κάτω πλευρά.

Σημειώστε 
 κατά τον 

έλεγχο

 Έχει εγκατασταθεί με σταθερότητα η εσωτερική μονάδα;
Οι μονάδες ενδέχεται να πέσουν, να πάλλονται ή να βγάζουν 
θόρυβο.

 Είναι η καλωδίωση σωστή;
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στη μονάδα ή να καούν 
τμήματά της.

 Υπάρχει κάτι που φράσσει την έξοδο ή την είσοδο του αέρα στην 
εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα;

Ενδέχεται να παρουσιαστεί ανεπαρκής απόδοση ψύξης 
ή θέρμανσης.

 Έχουν αφαιρεθεί όλα τα παρελκόμενα, εξαρτήματα, τα χαρτόνια 
και οι ταινίες από το εσωτερικό της μονάδας;

Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας.

1 Εσωτερική μονάδα

2 Προαιρετικό κιτ αυτόματου καθαρισμού

3 Σύνδεση με φλάντζα

4 Βραχίονες ανάρτησης

5 Ηλεκτρικός πίνακας

1 Βραχίονες ανάρτησης τοποθετημένοι από το εργοστάσιο

2 Εγκατάσταση στην μπροστινή πλευρά - αφαιρέστε προσωρινά 
την προστατευτική γρίλια πριν από την εγκατάσταση.

3 Εγκατάσταση στο πλάι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο βραχίονας ανάρτησης στην πλευρά του ηλεκτρικού
πίνακα δεν μπορεί να αλλάξει.

2
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 Τοποθετήστε τις ντίζες ανάρτησης.
 (Χρησιμοποιήστε ντίζες ανάρτησης W3/8 έως M10.)

Χρησιμοποιήστε ένα άγκιστρο οπής, ούπα ή ένα βυθισμένο
άγκιστρο για τις υπάρχουσες οροφές και ένα ούπα,
βυθισμένο άγκιστρο ή άλλο εξάρτημα από την τοπική αγορά
για την ενίσχυση της οροφής ώστε να αντέξει το βάρος της
μονάδας. (Ανατρέξτε στην εικόνα 4.)

 Πρέπει να προμηθευτείτε όλα τα παραπάνω εξαρτήματα από το
τοπικό εμπόριο.

Τοποθέτηση ντιζών ανάρτησης
Για να καθορίσετε τη σωστή θέση των ντιζών, χρησιμοποιήστε το
χαρτοκιβώτιο που παρέχεται μαζί με τη μονάδα.

1 Κόψτε το χαρτοκιβώτιο σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται
σε αυτό.

2 Τοποθετήστε το τμήμα του χαρτοκιβώτιου που κόψατε δίπλα στον
ήδη τοποθετημένο αεραγωγό.
Τοποθετήστε το άκρο του χαρτοκιβώτιου κατά μήκος της διάστικτης
παράλληλης γραμμής.

3 Τοποθετήστε τα τρίγωνα που είναι τυπωμένα πάνω στο
χαρτοκιβώτιο κατά μήκος της πλευράς του περιβλήματος
(διάστικτες γραμμές).

4 Σημειώστε τη θέση των οπών για τις ντίζες ανάρτησης.

Εγκατάσταση προαιρετικού κιτ αυτόματου 
καθαρισμού
1 Αφαιρέστε μια φλάντζα από το προαιρετικό εξάρτημα και

τοποθετήστε την στην πλευρά αναρρόφησης της εσωτερικής
μονάδας.

- Για την τοποθέτηση της φλάντζας, χρησιμοποιήστε τις βίδες 
που βρίσκονται στη θήκη παρελκομένων (βίδες με εξαγωνική 
κεφαλή).

- Η δεύτερη φλάντζα πρέπει να παραμείνει πάνω στο 
προαιρετικό κιτ.

2 Αφαιρέστε μόνιμα τις 4 βίδες που στηρίζουν τα δύο ροδάκια.
(Οι βίδες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς
μεταφοράς.)

3 Αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο που βρίσκεται κάτω από τα δύο
ροδάκια. 
(Ανατρέξτε στην εικόνα 3 - στοιχείο 1.)

4 Τοποθετήστε το προαιρετικό κιτ προσωρινά.
- Μετακινήστε το προαιρετικό κιτ προς την εσωτερική μονάδα 

από την κάτω πλευρά, για να στερεώσετε μαζί τις φλάντζες.
- Συνδέστε τον βραχίονα ανάρτησης στη ντίζα ανάρτησης. 

Φροντίστε να τον στερεώσετε καλά, χρησιμοποιώντας ένα 
παξιμάδι και μια ροδέλα από την επάνω και την κάτω πλευρά 
του βραχίονα ανάρτησης. (Ανατρέξτε στην εικόνα 5)

5 Ελέγξτε αν η μονάδα είναι σε οριζόντια θέση.

6 Σφίξτε το επάνω παξιμάδι.

7 Βιδώστε και τις δύο φλάντζες στο πλάι και στην κάτω πλευρά
μαζί. Χρησιμοποιήστε τις βίδες με τη στρογγυλή κεφαλή
(παρελκόμενα). (Ανατρέξτε στην εικόνα 6.)

8 Συνδέστε το προαιρετικό κιτ αυτόματου καθαρισμού με την
εσωτερική μονάδα χρησιμοποιώντας μια πλεξούδα καλωδίων
(παρελκόμενα) όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 7 και στο
κεφάλαιο "Εργασίες ηλεκτρικών συνδέσεων".

9 Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα, προκειμένου τα ροδάκια
να εκτελέσουν αρχικοποίηση και να μετακινηθούν στη θέση
στάθμευσης (περιμένετε μέχρι τα ροδάκια να μετακινηθούν στο
πλάι του ηλεκτρικού πίνακα = θέση στάθμευσης).

1 Άγκιστρο

2 Πλάκα οροφής

3 Μακρύ παξιμάδι ή εντατήρας

4 Ντίζα ανάρτησης

5 Προαιρετικό κιτ αυτόματου καθαρισμού

1 Προστατευτική γρίλια

1 Παξιμάδι (του εμπορίου)

2 Ροδέλα για βραχίονα ανάρτησης (παρελκόμενα)

3 Σύσφιγξη (διπλό παξιμάδι)
3
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10 Αφαιρέστε προσωρινά την προστατευτική γρίλια αφαιρώντας
όλες τις βίδες (ο αριθμός των βιδών διαφέρει ανάλογα με το
μέγεθος του περιβλήματος) στην κάτω πλευρά.

11 Αφαιρέστε τα χαρτοκιβώτια που βρίσκονταν αρχικά πίσω από τα
ροδάκια - απέναντι από τον ηλεκτρικό πίνακα. (Ανατρέξτε στην
εικόνα 3 - στοιχείο 2.)

12 Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
κεφαλαίου "Χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου"
- Αφαιρέστε την πλάκα στερέωσης του φίλτρου και 

τοποθετήστε το φίλτρο αέρα στη μονάδα.
- Οι υφασμάτινες ταινίες που έχουν τοποθετηθεί στο φίλτρο 

πρέπει να βρίσκονται στην κάτω πλευρά. 
- Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης στη θέση της.

13 Τοποθετήστε ξανά την προστατευτική γρίλια στη θέση της.

Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Δοκιμαστική λειτουργία"

Τοποθέτηση διακοσμητικού πάνελ
Ανατρέξτε στην εικόνα 8

1 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το σετ παρελκομένων στη
θύρα σύνδεσης του προαιρετικού κιτ αυτόματου καθαρισμού. 
Το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να συνδεθεί στο
διακοσμητικό πάνελ.

2 Επιλέξτε την κατάλληλη θέση στην οροφή για το διακοσμητικό
πάνελ λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα. 

3 Ανοίξτε μια οπή στην ψευδοροφή. (Μήκος 104×183 mm)

4 Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το διακοσμητικό
πάνελ.

5 Στερεώστε το διακοσμητικό πάνελ στην οροφή με τα ελατήρια.

6 Συνδέστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα στη θύρα του
διακοσμητικού πάνελ.

Εργασίες ηλεκτρικών συνδέσεων

Γενικές οδηγίες

 Όλες οι καλωδιώσεις στο χώρο εγκατάστασης και τα εξαρτήματα
πρέπει να εγκατασταθούν από αδειούχο ηλεκτρολόγο και
η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς
ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς.

 Τηρήστε το "Διάγραμμα καλωδίωσης" που βρίσκεται στο σώμα
της μονάδας για να συνδέσετε τα καλώδια μεταξύ της
εσωτερικής μονάδας και του προαιρετικού κιτ αυτόματου
καθαρισμού.

 Όλα τα καλώδια που εισέρχονται στη μονάδα πρέπει να
στερεώνονται με σφιγκτήρες καλωδίων (παρελκόμενα).

 Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.

Πώς να συνδέσετε τα καλώδια
Αφαιρέστε τα καλύμματα του ηλεκτρικού πίνακα όπως υποδεικνύεται
στην εικόνα 7 και συνδέστε την εσωτερική μονάδα με την προαιρετική
μονάδα χρησιμοποιώντας την πλεξούδα καλωδίων (σετ
παρελκομένων)

 Συνδέστε όλους τους ακροδέκτες σύμφωνα με την εικόνα 7.
 Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ακροδέκτες έχουν συνδεθεί καλά.
 Είναι απαραίτητο να στερεώσετε την πλεξούδα καλωδίων με τα

δεματικά καλωδίων (σετ παρελκομένων). Γι' αυτό
χρησιμοποιήστε το σημείο στερέωσης που υποδεικνύεται στην
εικόνα 7.

 Κατά την τοποθέτηση του καλύμματος του ηλεκτρικού πίνακα,
φροντίστε να μην τσακίσετε κανένα καλώδιο.

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που εισέρχονται στις μονάδες
έχουν το ακόλουθο σχήμα, ώστε να αποτραπεί η εισροή νερού
στο εσωτερικό.

 Αφού ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις καλωδιώσεων,
πληρώστε γεμίστε τα κενά στις οπές των καλωδίων του
περιβλήματος με στόκο ή μονωτικό υλικό (του εμπορίου), ώστε
αποτρέψετε την εισχώρηση μικρών ζώων ή ακαθαρσιών στη
μονάδα και την πρόκληση βραχυκυκλωμάτων στο κιβώτιο
ελέγχου.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία του προαιρετικού κιτ αυτόματου 
καθαρισμού, αφού ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία της 
εσωτερικής μονάδας.
Η δοκιμαστική λειτουργία του προαιρετικού κιτ αυτόματου 
καθαρισμού δεν θα είναι δυνατή ενώ λειτουργεί η εσωτερική μονάδα.
 Ελέγξτε ότι τα καλύμματα του ηλεκτρικού πίνακα, της

εσωτερικής μονάδας, της εξωτερικής μονάδας και του
προαιρετικού κιτ αυτόματου καθαρισμού, αντίστοιχα, είναι
κλειστά

 Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα
 Το προαιρετικό κιτ αυτόματου καθαρισμού θα εκτελέσει

αρχικοποίηση (εάν τα ροδάκια δεν βρίσκονται σε θέση
στάθμευσης), η οποία ενδέχεται να διαρκέσει έως και
5 λεπτά.

 Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία αυτόματου
καθαρισμού
 Επιβεβαιώστε τη λειτουργία καθαρισμού του φίλτρου με το

τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το φίλτρο δεν θα μπορεί να εισαχθεί στη μονάδα αν τα
ροδάκια δεν βρίσκονται σε θέση στάθμευσης.

1 Διακοσμητικό πάνελ
2 Θύρα σύνδεσης στο διακοσμητικό πάνελ
3 Θύρα σύνδεσης στο προαιρετικό κιτ αυτόματου καθαρισμού
4 Εύκαμπτος σωλήνας
5 Ελατήριο

1 Κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα
2 Είσοδος καλωδίων χαμηλής τάσης στον ηλεκτρικό πίνακα
3 Είσοδος καλωδίων υψηλής τάσης στον ηλεκτρικό πίνακα
4 Διάγραμμα καλωδίωσης του προαιρετικού κιτ
5 Ηλεκτρικός πίνακας του προαιρετικού κιτ
6 Πλεξούδα καλωδίων (σετ παρελκομένων)
7 Σημείο στερέωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν πρόκειται να συνδυάσετε το προαιρετικό κιτ
αυτόματου καθαρισμού με την εσωτερική μονάδα
FXDQ-A2/P2, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της
Daikin για να λάβετε την πλεξούδα καλωδίων
BAE20WH, προκειμένου να εκτελέσετε σωστά τη
σύνδεση μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του
προαιρετικού κιτ αυτόματου καθαρισμού.
4
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Τρόπος εκτέλεσης δοκιμαστικής λειτουργίας με το 
τηλεχειριστήριο

1 Διακόψτε τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ακύρωσης για τουλάχιστον
4 δευτερόλεπτα, ενώ είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός. Θα
εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων σέρβις.

3 Επιλέξτε Τεστ Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου από το μενού ρυθμίσεων
σέρβις και πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.

4 Θα εμφανιστεί η ένδειξη " " στη βασική οθόνη. 
Η ένδειξη θα εξαφανιστεί όταν ολοκληρωθεί η δοκιμαστική
λειτουργία.
Ο χρόνος που απαιτείται για τη δοκιμαστική λειτουργία είναι 5-
10 λεπτά περίπου (ανάλογα με το μέγεθος του περιβλήματος).

Οπίσθιος φωτισμός στην οθόνη LCD
Όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει
για 30 δευτερόλεπτα περίπου.

Στοιχεία ελέγχου στη δοκιμαστική λειτουργία

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Πρέπει να εκτελείται συντήρηση στο προαιρετικό κιτ αυτόματου
καθαρισμού κάθε 1 έτος.

Χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου

Αν το φίλτρο αέρα είναι τόσο ρυπαρό που δεν είναι δυνατό να
καθαριστεί, αλλάξτε το. (Το ανταλλακτικό φίλτρο αέρα διατίθεται ως
προαιρετικός εξοπλισμός.)

1 Αφαιρέστε μία βίδα και σύρετε την πλάκα στερέωσης στην
πλευρά όπου βρίσκεται ο ηλεκτρικός πίνακας.

2 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

3 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (Α) ή πλύντε το φίλτρο αέρα
με νερό (Β).

Αν το φίλτρο αέρα είναι πολύ ρυπαρό, χρησιμοποιήστε μαλακή
βούρτσα και ουδέτερο απορρυπαντικό.
Σκουπίστε το νερό και αφήστε το να στεγνώσει στη σκιά.

4 Τοποθετήστε ξανά το καθαρό φίλτρο στη θέση του, ασφαλίστε το
χρησιμοποιώντας την πλάκα στερέωσης και επανατοποθετήστε τη
βίδα. 

Καθαρισμός του εσωτερικού

1 Αφαιρέστε την προστατευτική γρίλια. 

2 Καθαρίστε το εσωτερικό του περιβλήματος με μια ηλεκτρική
σκούπα ή ένα υγρό πανί. 

3 Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία. 

4 Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη
σκόνη που απομένει από το θάλαμο συλλογής σκόνης.
Ενώ τα ροδάκια κινούνται, ωθήστε το σωλήνα της ηλεκτρικής
σκούπας στην έξοδο του θαλάμου συλλογής σκόνης για
30 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

1
2

3

4

Σημειώστε 
 κατά τον 

έλεγχο Στοιχεία ελέγχου

 Κινούνται και τα δύο ροδάκια;

 Ακούγεται κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος;

 Κινούνται ταυτόχρονα και τα δύο ροδάκια;

 Κινούνται και τα δύο ροδάκια μέχρι το άκρο του περιβλήματος;

 Επέστρεψαν και τα δύο ροδάκια στη θέση έναρξης;

Προσοχή
 Κατά τη συντήρηση πρέπει να εκτελούνται τα

ακόλουθα.
 Μόνο ειδικευμένος τεχνικός συντήρησης επιτρέπεται

να πραγματοποιεί τη συντήρηση.
 Προτού αποκτήσετε πρόσβαση στους ακροδέκτες, θα

πρέπει να αποσυνδέσετε όλα τα κυκλώματα
ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

28°C

28°C

1 Πλάκα στερέωσης

(Α) Χρήση ηλεκτρικής σκούπας (Β) Πλύσιμο με νερό

1 Μονάδα βούρτσας με θάλαμο συλλογής σκόνης 
2 Εύκαμπτος σωλήνας ηλεκτρικής σκούπας

1×

1

2

5
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ΟΝΌΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ

 Η εικόνα δείχνει το προαιρετικό κιτ αυτόματου καθαρισμού με
διαφανές το επάνω πλαίσιο.

Όλες οι λειτουργίες εκτός από τις βασικές λειτουργίες (π.χ.
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επιλογέας τρόπου λειτουργίας,
έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα και ρυθμίσεις θερμοκρασίας)
ρυθμίζονται από την οθόνη μενού.

Ενδείξεις

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

1 Φίλτρο

2 Κυλινδρική μονάδα

3 Μονάδα βούρτσας με θάλαμο συλλογής σκόνης

4 Εύκαμπτος σωλήνας

5 Διακοσμητικό πάνελ

6 Ηλεκτρικός πίνακας

7 Αναρρόφηση

8 Έξοδος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Μην εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο σε σημείο
το οποίο ενδέχεται να εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό
φως. Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός
ή βλάβη της οθόνης.

 Μην τραβάτε ή συστρέφετε το καλώδιο του
τηλεχειριστηρίου. 
Μπορεί να εμφανιστεί δυσλειτουργία στο
τηλεχειριστήριο.

 Μην πιέζετε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο με
αιχμηρά αντικείμενα. Ενδέχεται να προκληθεί
βλάβη ή να εμφανίζονται λανθασμένες ενδείξεις.

3

7

8

6

4

5

2
1

1 Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
-  Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας 
που θέλετε. (Οι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας διαφέρουν ανάλογα 
με το συνδεδεμένο μοντέλο.)

2 Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα
-  Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της οθόνης ρύθμισης Ροής αέρα 
ανεμιστήρα. (Η διαθέσιμη ταχύτητα ανεμιστήρα διαφέρει ανάλογα με 
το μοντέλο σύνδεσης.) Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας του χειριστηρίου.

3 Κουμπί Μενού/Enter
-  Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του βασικού μενού.
-  Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του επιλεγμένου στοιχείου 
ρύθμισης.

4 Κουμπί Πάνω 
-  Χρησιμοποιείται για την αύξηση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.
-  Επισημαίνονται τα επόμενα στοιχεία στην επάνω πλευρά. 
(Πραγματοποιείται συνεχής κύλιση στα επισημασμένα στοιχεία 
όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί.)
-  Χρησιμοποιείται για να αλλάξετε το επιλεγμένο στοιχείο.

5 Κουμπί Κάτω 
-  Χρησιμοποιείται για τη μείωση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.
-  Θα επισημανθούν τα επόμενα στοιχεία στην κάτω πλευρά.
(Πραγματοποιείται συνεχής κύλιση στα επισημασμένα στοιχεία 
όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί.)
-  Χρησιμοποιείται για να αλλάξετε το επιλεγμένο στοιχείο.

6 Κουμπί Δεξιά 
-  Χρησιμοποιείται για την επισήμανση του επόμενου στοιχείου στη 
δεξιά πλευρά.
-  Πραγματοποιείται κύλιση στις οθόνες προς τη δεξιά πλευρά. 
-  Οι ρυθμίσεις Αναχώρησης από το Σπίτι ενεργοποιούνται αν κρατήσετε 
πατημένο αυτό το κουμπί για τέσσερα δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

7 Κουμπί Αριστερά 
-  Χρησιμοποιείται για την επισήμανση του επόμενου στοιχείου στην 
αριστερή πλευρά.
-  Πραγματοποιείται κύλιση στις οθόνες προς την αριστερή πλευρά. 
-  Οι ρυθμίσεις Αναχώρησης από το Σπίτι ενεργοποιούνται αν κρατήσετε 
πατημένο αυτό το κουμπί για τέσσερα δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

8 Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
-  Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει το σύστημα.
-  Πατήστε πάλι αυτό το κουμπί για να σταματήσει το σύστημα.

9 Λυχνία λειτουργίας (πράσινη)
-  Αυτή η λυχνία είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
-  Η λυχνία αναβοσβήνει αν παρουσιαστεί βλάβη.

10 Κουμπί Ακύρωσης
-  Χρησιμοποιείται για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

11 Οθόνη LCD (με οπίσθιο φωτισμό)
-  Ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει για περίπου 30 δευτερόλεπτα όταν 
πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας.
Χειριστείτε τα κουμπιά εκτός από το κουμπί Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης ενώ είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός.
-  Αν χρησιμοποιούνται δύο τηλεχειριστήρια για τον έλεγχο μίας 
εσωτερικής μονάδας, θα ανάψει ο οπίσθιος φωτισμός του 
τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιήθηκε πρώτα. (Ο οπίσθιος 
φωτισμός των δύο τηλεχειριστηρίων δεν θα ανάψει ταυτόχρονα.)

 2

 3 

 8

10

 9

11

 4
 5
 6
 7

 1
7
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Οθόνη υγρών κρυστάλλων

 Διατίθενται δύο τύποι οθόνης, η βασική και η αναλυτική.
Η κανονική απεικόνιση ορίζεται από προεπιλογή.

 Για να μεταβείτε στη λεπτομερή απεικόνιση, επιλέξτε τη
λεπτομερή απεικόνιση στο βασικό μενού.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που
παρέχεται με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

 Καθεμία από τις ακόλουθες οθόνες εμφανίζει την κατάσταση της
οθόνης LCD στη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού φίλτρου.
Για το περιεχόμενο των οθονών LCD ενώ το προϊόν δεν
βρίσκεται στη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού φίλτρου,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που παρέχεται με το
ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΑΥΤΌΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΦΊΛΤΡΟΥ

Αυτό το προϊόν εκτελεί αυτόματο καθαρισμό φίλτρου μία φορά την
εβδομάδα με βάση την εργοστασιακή προεπιλογή.

Ο αυτόματος καθαρισμός εκτελείται όταν η μονάδα δεν
πραγματοποιεί κάποια λειτουργία και φτάσει η καθορισμένη χρονική
στιγμή. Η λειτουργία καθαρισμού ενδέχεται να εξαναγκάσει τη
μονάδα να διακόψει μια λειτουργία και να εκτελέσει έναν κύκλο
καθαρισμού μόνο για το σκοπό προστασίας της μονάδας.

Για παράδειγμα, αν το κλιματιστικό λειτουργεί για ορισμένο χρονικό
διάστημα μετά την εμφάνιση της ένδειξης για τον καθαρισμό του
θαλάμου συλλογής σκόνης.

Τρόπος καθορισμού της ώρας έναρξης

Τρόπος λειτουργίας

Βασική οθόνη Λεπτομερής οθόνη

1 Οθόνη "Καθαρισμός"

Εμφανίζεται όταν το προϊόν εκτελεί τον αυτόματο καθαρισμό 
φίλτρου.

Συλλέγεται η σκόνη από το θάλαμο συλλογής σκόνης. 
(Ανατρέξτε στη σελίδα 10.)

2 Μήνυμα
Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
"Σφάλμα: Πιέστε το κουμπί Μενού."
"Προσοχή: Πιέστε το κουμπί Μενού".
-  Εμφανίζεται αν παρουσιαστεί το σφάλμα ή η προειδοποίηση. 
(Ανατρέξτε στη σελίδα 13.)
"Ρύθμιση Ώρας από το Μενού"
-  Εμφανίζεται για να σας ενημερώσει ότι πρέπει να ρυθμίσετε το 
ρολόι. (Ανατρέξτε στη σελίδα 9.)
-  Το προϊόν δεν θα ξεκινήσει τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου στο 
καθορισμένο χρονικό διάστημα, αν δεν κάνετε τις ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το ρολόι στη
σωστή ώρα.

 Το προϊόν θα εκτελεί αυτόματο καθαρισμό
φίλτρου από τις 12:00 έως τις 15:00 (ως
εργοστασιακή προεπιλογή), αν δεν καθορίσετε το
χρονικό διάστημα για τον αυτόματο καθαρισμό
φίλτρου.

 Το προϊόν θα εκτελεί τον αυτόματο καθαρισμό
φίλτρου σε μη προβλεπόμενη χρονική στιγμή, αν
δεν ρυθμίσετε το ρολόι.

28°C
20°C 20°C28°C

20°C

Εξοικ
11:03

1

 Εμφανίστε την οθόνη βασικού μενού.

 Πατήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Αυτ.
Καθαρ. Φίλτρου στην οθόνη βασικού μενού και
πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.

2

 Αν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, θα εμφανιστεί μια
οθόνη όπως αυτή στα αριστερά. 
Πατήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ναι και
πατήστε το κουμπί Μενού/Enter. 
Ρυθμίστε το τρέχον έτος, μήνα, ημέρα και ώρα.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρολόι και ημερολόγιο" στη
σελίδα 9.)

* Η ρύθμιση του ρολογιού είναι απαραίτητη για τον καθορισμό της
ώρα έναρξης του αυτόματου καθαρισμού φίλτρου.

3  Το χρονικό διάστημα θα αλλάζει κάθε φορά που
πατάτε τα κουμπιά  στην οθόνη Ρύθμισης
ρολογιού για τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου.
00:00-03:00, 03:00-06:00, 06:00-09:00, 09:00-12:00,
12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 21:00-00:00
Επιλέξτε την επιθυμητό χρονικό διάστημα από τα
εμφανιζόμενα.

 Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης των ρυθμίσεων.

4

 Πατήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ναι στην
οθόνη επιβεβαίωσης των ρυθμίσεων.
Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter για να ρυθμίσετε τον
αυτόματο καθαρισμό φίλτρου και να επιστρέψετε στη
βασική οθόνη.

1/2
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού φίλτρου διαρκεί 5-10 λεπτά
περίπου ανάλογα με το μέγεθος του περιβλήματος. Σε περιβάλλοντα
με μεγάλη ποσότητα σκόνης, ο κύκλος καθαρισμού διαρκεί
10~20 λεπτά.
Η εκτέλεση της λειτουργίας καθαρισμού θα ξεκινήσει το συντομότερο
δυνατό, πάντα κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου χρονικού
διαστήματος 3 ωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες συνθήκες:

- κατά την πρώτη ώρα η λειτουργία καθαρισμού θα εκτελεστεί 
μόνο αν η μονάδα δεν λειτουργεί.

- κατά τη δεύτερη και τρίτη ώρα, θα εκτελεστεί υπό τις ίδιες 
συνθήκες όπως και την πρώτη ώρα ή όταν ο θερμοστάτης 
της μονάδας είναι απενεργοποιημένος.

Η μονάδα θα επιχειρήσει να εκτελέσει τη λειτουργία καθαρισμού στο
επόμενο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα 3 ωρών σε
περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η εκτέλεσή του.
Αν η μονάδα, στην περίπτωση μονάδων VRV, δεν καταφέρει να
εκτελέσει τη λειτουργία καθαρισμού ενώ έχουν παρέλθει
2 συνεχόμενα προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα 3 ωρών, θα
εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος AH09 στο τηλεχειριστήριο
(ανατρέξτε στη "ΣΗΜΕΙΩΣΗ" στη σελίδα 8). Ο κωδικός σφάλματος θα
παραμείνει για το χρονικό διάστημα στο οποίο δεν θα είναι δυνατή η
ολοκλήρωση της λειτουργίας, αλλά η μονάδα θα μπορεί να
λειτουργήσει κανονικά ανά πάσα στιγμή. 
Στις μονάδες Sky air δεν εμφανίζεται αυτός ο κωδικός σφάλματος.

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου

Το προϊόν διαθέτει τους ακόλουθους τρεις τρόπους λειτουργίας, από
τους οποίους μπορείτε να ορίσετε οποιονδήποτε για τον αυτόματο
καθαρισμό φίλτρου. 

Προετοιμασία

 Όταν ορίσετε ένα χρονικό διάστημα για τον αυτόματο καθαρισμό
φίλτρου, μην επιλέξετε τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία το
προϊόν βρίσκεται στη λειτουργία κλιματισμού εφόσον είναι
δυνατόν.
Αν το χρονικό διάστημα για τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου
συμπίπτει με τη λειτουργία κλιματισμού του προϊόντος, το
προϊόν ενδέχεται να εξαναγκαστεί να σταματήσει τον κλιματισμό
και να ξεκινήσει τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου.

 Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Ρύθμιση Ώρας από το Μενού",
ρυθμίστε το ρολόι ξανά έτσι ώστε ο αυτόματος καθαρισμός
φίλτρου να εκτελείται κατά το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

ΡΟΛΌΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ

Ρύθμιση του ρολογιού

Τρόπος λειτουργίας

Τρόπος 
λειτουργίας Περιγραφή Ρύθμιση 

Ρολογιού

Δυνατότητα 
καθορισμού 

της ώρας 
έναρξης για τον 

αυτόματο 
καθαρισμό 

φίλτρου

Προγραμματισ
μένη 

λειτουργία 
χρονοδιακόπτη

Εκτελεί αυτόματο καθαρισμό 
φίλτρου κατά το καθορισμένο 

χρονικό διάστημα που έχει 
επιλεγεί μεταξύ 8 επιλογών.

Λειτουργία από 
τις 12:00 έως 

τις 15:00

Εκτελεί αυτόματο καθαρισμό 
φίλτρου κατά το χρονικό 

διάστημα που έχει οριστεί στο 
εργοστάσιο (12:00 έως 15:00).

Λειτουργία 
αυτοελέγχου

Εκτελεί αυτόματο καθαρισμό 
φίλτρου με βάση την 
αναφορά ελέγχου. ή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Το προϊόν θα ρυθμιστεί στη λειτουργία
αυτοελέγχου, αν δεν ρυθμίσετε ξανά το ρολόι και
έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά του ρολογιού
για κάποιο λόγο (π.χ. το προϊόν δεν τροφοδοτείται
με ρεύμα 48 ώρες και άνω).

 Ενδέχεται να ακουστεί μικρός θόρυβος από το
προϊόν ενώ συλλέγεται η σκόνη από τη βούρτσα.

1

Βασική οθόνη

 Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.

2

Οθόνη βασικού μενού
 Εμφανίζεται η οθόνη βασικού μενού.

3

 Πατήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ρολόι &
Ημερολόγιο στην οθόνη βασικού μενού.
Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter για να εμφανιστεί
η οθόνη ρυθμίσεων ρολογιού.

4

 Επιλέξτε "Έτος" με τα κουμπιά .
Εισαγάγετε το έτος με τα κουμπιά .
Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα κουμπιά,
ο αριθμός θα αλλάζει συνεχόμενα.

5

 Επιλέξτε "Μήνας" με τα κουμπιά .
Εισαγάγετε την ημέρα με τα κουμπιά .
Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα κουμπιά,
ο αριθμός θα αλλάζει συνεχόμενα.

28°C

1/2
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ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΡΎΘΜΙΣΗ

Προσαρμογή των τρεχουσών ρυθμίσεων

Τρόπος λειτουργίας

ΣΥΛΛΟΓΉ ΣΚΌΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΘΆΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΉΣ 
ΣΚΌΝΗΣ

Ένδειξη συλλογής σκόνης

Η ένδειξη για τη συλλογή σκόνης από το θάλαμο συλλογής σκόνης
θα εμφανιστεί όταν φτάσει η ώρα για τη συλλογή.
Όταν επιβεβαιωθεί η ένδειξη, συλλέξτε αμέσως τη σκόνη.

* Η ένδειξη για τη συλλογή σκόνης θα εμφανιστεί μετά από 1 μήνα
(εργοστασιακή ρύθμιση).
Μπορείτε να επιλέξετε συντομότερο διάστημα, αν το προϊόν
χρησιμοποιείται σε χώρους με υπερβολική ποσότητα σκόνης.
Μπορείτε να ορίσετε τα διαστήματα στις εξής ρυθμίσεις: καμία
ένδειξη, 672 ώρες, 168 ώρες και 24 ώρες.

6

 Επιλέξτε "Ημέρα" με τα κουμπιά .
Εισαγάγετε την ημέρα με τα κουμπιά .
Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα κουμπιά,
ο αριθμός θα αλλάζει συνεχόμενα. 
Οι ημέρες της εβδομάδας αλλάζουν αυτόματα. 

7

 Επιλέξτε "Ώρα" με τα κουμπιά .
Εισαγάγετε την ώρα με τα κουμπιά .
Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα κουμπιά,
ο αριθμός θα αλλάζει συνεχόμενα.

8

 Επιλέξτε "Λεπτά" με τα κουμπιά .
Εισαγάγετε τα λεπτά με τα κουμπιά .
Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα κουμπιά,
ο αριθμός θα αλλάζει συνεχόμενα.

 Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης των
ρυθμίσεων.

9
 Πατήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε Ναι στην

οθόνη επιβεβαίωσης των ρυθμίσεων. 
Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter για να ρυθμίσετε το
ρολόι και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

Όταν κάνετε τις ρυθμίσεις αυτόματου καθαρισμού
φίλτρου, η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη για τον
καθορισμό του χρονικού διαστήματος για τον αυτόματο
καθαρισμό φίλτρου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 8.)

1

 Εμφανίστε την οθόνη βασικού μενού. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 8.)

 Πατήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε
Τρέχουσες Ρυθμίσεις στην οθόνη βασικού μενού και
πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.

2

 Θα εμφανιστεί μια λίστα που δείχνει την τρέχουσα
κατάσταση των ρυθμίσεων. 
Πατήστε τα κουμπιά  για να μεταβείτε στο
επόμενο στοιχείο.

 Πατώντας το κουμπί Ακύρωση επιστρέφετε στην
οθόνη βασικού μενού.

Τα στοιχεία απεικόνισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
με το μοντέλο. 
Εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία που μπορούν να
ρυθμιστούν.
Για την τρέχουσα ρύθμιση του αυτόματου καθαρισμού
φίλτρου ανατρέξτε στις ρυθμίσεις "Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου"
που εμφανίζονται.

Παράδειγμα: Έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από τις
12:00 έως τις 15:00 για τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου.
Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου   12-15

2/2
10



4PEL470901-1B.book  Page 11  Wednesday, September 20, 2017  2:03 PM
 

ΣΥΛΛΟΓΉ ΣΚΌΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΚΟΎΠΑ

1 Συλλέξτε τη σκόνη από το θάλαμο συλλογής σκόνης αφού
επιβεβαιώσετε την ένδειξη συλλογής σκόνης.

2 Συνδέστε τον παρεχόμενο σωλήνα σύνδεσης και το εξάρτημα
σύνδεσης, ώστε να ταιριάζει με το σωλήνα της ηλεκτρικής
σκούπας.
Εισαγάγετε το σωλήνα σύνδεσης και το εξάρτημα σύνδεσης στο
σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας.

Κατά την αποθήκευση του σωλήνα σύνδεσης, χρησιμοποιήστε την
παρεχόμενη ταινία βέλκρο και ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία.

Παράδειγμα 1

1 Ξεκολλήστε το φύλλο από την ταινία διπλής όψης στην πίσω
πλευρά της ταινίας βέλκρο και κολλήστε την ταινία βέλκρο σε μια
επίπεδη επιφάνεια στο χώρο αποθήκευσης.

2 Πιέστε την ταινία βέλκρο στο σωλήνα σύνδεσης πάνω στην
ταινία που κολλήσατε στο βήμα 1.

Παράδειγμα 2

Τυλίξτε τις ταινίες βέλκρο του σωλήνα σύνδεσης γύρω από τον
εύκαμπτο ή σταθερό σωλήνα μιας ηλεκτρικής σκούπας για να
αποθηκεύσετε το σωλήνα σύνδεσης.

3 Εισαγάγετε το μπροστινό άκρο του σωλήνα σύνδεσης στην
είσοδο συλλογής σκόνης της γρίλιας αναρρόφησης από την
κάτω πλευρά. Κατόπιν, ωθήστε το μπροστινό άκρο στην
εσωτερική είσοδο αέρα μέχρι να
κουμπώσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη της Daikin για
να αλλάξετε το διάστημα εμφάνισης της ένδειξης
για τη συλλογή σκόνης που έχει οριστεί από το
εργοστάσιο.

Σημείο εμφάνισης
Ένδειξη 

συλλογής 1
Ένδειξη 

συλλογής 2
Ένδειξη 

συλλογής 3

Τηλεχειρι-
στήριο

Οθόνη LCD
Εμφανίζεται

η ένδειξη
Εμφανίζεται

η ένδειξη

Εμφανίζεται
η ένδειξη 
"AH-05"
(ένδειξη 

σφάλματος)

Λυχνία 
λειτουργίας Ανάβει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Συλλέξτε τη σκόνη από το θάλαμο όταν

εμφανιστεί η ένδειξη .
Αν δεν αφαιρέσετε τη σκόνη, ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία στη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Δεν είναι δυνατή η συλλογή σκόνης με μια
ηλεκτρική σκούπα κατά τη διάρκεια του
αυτόματου καθαρισμού φίλτρου. Πριν ξεκινήσετε
τη συλλογή σκόνης, βεβαιωθείτε ότι δεν
εμφανίζεται η ένδειξη " " στην οθόνη του
τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να αγοράσετε τον σωλήνα σύνδεσης
ξεχωριστά ως προαιρετικό εξάρτημα με τον κωδικό
BAEVACEP. Δεν παρέχεται μαζί με το προαιρετικό κιτ
αυτόματου καθαρισμού.

1 Σωλήνας ηλεκτρικής σκούπας με εσωτερική διάμετρο 32 έως 
38 mm

2 Σωλήνας ηλεκτρικής σκούπας με εσωτερική διάμετρο 38 έως 
42 mm

3 Σωλήνας ηλεκτρικής σκούπας

4 Σωλήνας σύνδεσης

5 Εξάρτημα σύνδεσης

1

3 4

2

3 5 4

1 Παράδειγμα 1

2 Παράδειγμα 2

3 Σωλήνας σύνδεσης

4 Εύκαμπτος σωλήνας ή σταθερός σωλήνας ηλεκτρικής 
σκούπας

5 Επίπεδη επιφάνεια στο χώρο αποθήκευσης

6 Ταινία βέλκρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Το εξάρτημα σύνδεσης δεν μπορεί να συνδεθεί
στο σωλήνα μιας ηλεκτρικής σκούπας χωρίς
στρογγυλό μπροστινό άκρο (π.χ. μιας όρθιας
ή χειροκίνητης σκούπας) ή σε ένα σωλήνα με οπή
στο μέσο καθώς θα προκληθεί διαρροή αέρα.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin αν
δεν μπορείτε να συνδέσετε το εξάρτημα σύνδεσης
στην ηλεκτρική σας σκούπα.

 Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα με
ελάχιστη ισχύ αναρρόφησης 300 W.

 Μην χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα που
είναι γεμάτη με σκόνη και έχει χαμηλή ισχύ
αναρρόφησης.

* Η χρήση μιας τέτοιου είδους σκούπας μπορεί να
οδηγήσει σε αποτυχία συλλογής της σκόνης.

1 Είσοδος συλλογής σκόνης

2 Είσοδος αέρα

3 Σωλήνας σύνδεσης

4 Ανασηκώνεται 10 mm περίπου

3

4

6

6

5

1 2

1 3

2

4
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4 Ενώ το μπροστινό άκρο του σωλήνα σύνδεσης έχει συνδεθεί,
ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα ρυθμίζοντας την ισχύ
αναρρόφησης στη μέγιστη ρύθμιση και σκουπίστε τη σκόνη για
10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
Κατά τη συλλογή της σκόνης, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
και τοποθετήστε τον ξανά αρκετές φορές.

Επαναφορά της ένδειξης συλλογής σκόνης

Τρόπος λειτουργίας

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν ενδείξεις δυσλειτουργίας.

* Η εργοστασιακή ρύθμιση δεν επιτρέπει στην ενδεικτική λυχνία να
αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Ελέγξτε τα παρακάτω προτού ζητήσετε επισκευή.

Αν το προϊόν εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά μετά τον παραπάνω
έλεγχο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin. Ο πελάτης δεν πρέπει
να επιχειρήσει την επισκευή του προϊόντος.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στις 
παρακάτω περιπτώσεις

1
 Όταν έρθει η ώρα για τη συλλογή σκόνης από το

θάλαμο συλλογής σκόνης, θα εμφανιστεί η ένδειξη
συλλογής " " αναβοσβήνοντας στο κάτω μέρος
της βασικής οθόνης.

 Σε αυτήν την κατάσταση, πατήστε το κουμπί Μενού/
Enter στη βασική οθόνη. 

2

 Μετά τη συλλογή της σκόνης από το θάλαμο συλλογής
σκόνης, πατήστε τα κουμπιά  στην οθόνη
επιβεβαίωσης συλλογής σκόνης και επιλέξτε Ναι 

 Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter για να επαναφέρετε
την ένδειξη συλλογής σκόνης.

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία
Παράγεται ένας 
ελαφρύς θόρυβος 
"κλικ".

Εμφανίζεται η ένδειξη 
" " ή η ενδεικτική 
λυχνία στο πλαίσιο 
αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα (*).

Ο ήχος οδήγησης από 
τα ροδάκια.

Παράγεται 
ένας θόρυβος 
καψαλίσματος.

Ο ήχος οδήγησης της 
βούρτσας.

Η λειτουργία κλιματισμού του προϊόντος 
διακόπτεται προσωρινά.

Ο θάλαμος συλλογής 
σκόνης είναι γεμάτος 
και ο αυτόματος 
καθαρισμός φίλτρου 
δεν είναι διαθέσιμος.

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Διορθωτική ενέργεια

Επικάθεται σκόνη στο 
φίλτρο αέρα (πτώση 
σκόνης).

Ο χώρος έχει μεγάλη 
ποσότητα σκόνης 
προσωρινά εξαιτίας 
των εργασιών 
καθαρισμού 
του χώρου.

Διακόψτε τη λειτουργία 
του κλιματιστικού μέχρι 
να ολοκληρωθεί 
ο καθαρισμός του χώρου. 
Καθαρίστε το φίλτρο 
αέρα αν χρειάζεται.

Ο θάλαμος συλλογής 
σκόνης είναι γεμάτος.

Σκουπίστε τη σκόνη με 
την ηλεκτρική σκούπα. 
(Ανατρέξτε στη 
σελίδα 11.)

28°C
20°C

28°C

Η ένδειξη "AH" 
εμφανίζεται στην οθόνη 
του τηλεχειριστηρίου 
και η λυχνία 
λειτουργίας 
αναβοσβήνει.

Ο θάλαμος συλλογής 
σκόνης είναι γεμάτος.

Σκουπίστε τη σκόνη με 
την ηλεκτρική σκούπα 
και επιβεβαιώστε στο 
τηλεχειριστήριο.
(Ανατρέξτε στη 
σελίδα 12.)

Η ένδειξη συλλογής 
σκόνης εμφανίζεται 
σύντομα μετά τη 
συλλογή της σκόνης με 
την ηλεκτρική σκούπα.

Ελέγξτε το διάστημα 
καθαρισμού του 
θαλάμου συλλογής 
σκόνης.

Ορίστε το επιθυμητό 
χρονικό διάστημα.

Το προϊόν δεν 
λειτουργεί σύμφωνα 
με τις ρυθμίσεις του 
χρονοδιακόπτη.

Είναι λανθασμένες 
οι ρυθμίσεις στο 
τηλεχειριστήριο;

Κάντε ξανά τις 
ρυθμίσεις στο 
τηλεχειριστήριο.

Εμφανίζεται ο κωδικός 
σφάλματος AH-14 
στην οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου.

Το ένα ή και τα δύο 
ροδάκια δεν έφτασαν 
από τη μια πλευρά 
στην άλλη στο 
χρονικό όριο των 
300 δευτερολέπτων.

Ελέγξτε αν έχουν 
αφαιρεθεί οι 4 βίδες 
που συγκρατούν 
τα ροδάκια και τα 
χαρτοκιβώτια κάτω και 
πίσω από τα ροδάκια.

Διακόψτε τη λειτουργία 
καθαρισμού, 
απενεργοποιήστε την 
εσωτερική μονάδα 
και περιμένετε 
10 δευτερόλεπτα. 
Ενεργοποιήστε την 
εσωτερική μονάδα και 
βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχουν αντικείμενα 
που εμποδίζουν τα 
ροδάκια να φτάσουν 
στον οριακό διακόπτη.

 Όταν το κλιματιστικό παρουσιάσει δυσλειτουργία
(π.χ. βγάζει μυρωδιά καμένου), σταματήστε
τη λειτουργία του κλιματιστικού και κλείστε το.
Αν συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες,
μπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά. 

Σύμπτωμα

Μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν πριν ζητήσετε 

επισκευή
Η ασφάλεια έχει καεί ή ενεργοποιούνται 
συχνά οι διατάξεις ασφαλείας, όπως 
ο διακόπτης ισχύος και ο διακόπτης 
γείωσης.

Μην ενεργοποιήσετε το 
προϊόν.

Η λειτουργία των κουμπιών στο 
τηλεχειριστήριο δεν είναι σωστή.

Απενεργοποιήστε το 
προϊόν.

Παρουσιάζονται άλλες δυσλειτουργίες 
ή βλάβες.

Διακόψτε τη λειτουργία 
του προϊόντος.

Αναβοσβήνει ένα από τα ακόλουθα 
μηνύματα στη βασική οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου.
"Σφάλμα: Πιέστε το κουμπί Μενού."
* Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα 
αναβοσβήνει.
"Προσοχή: Πιέστε το κουμπί Μενού".
* Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν θα 
αναβοσβήνει.

Ελέγξτε τους κωδικούς 
δυσλειτουργίας. (δείτε 
παρακάτω)

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Διορθωτική ενέργεια

28°C
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Ένδειξη κωδικού σφάλματος

Τρόπος λειτουργίας

ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΏΛΗΣΗ

Ενημερώστε τον τεχνικό επισκευής για τα εξής στοιχεία
 Όνομα μοντέλου
 Ημερομηνία εγκατάστασης
 Συνθήκες βλάβης: Να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.
 Η διεύθυνση, το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου σας

Περίοδος διατήρησης ανταλλακτικών λειτουργίας στο απόθεμα

Τα ανταλλακτικά λειτουργίας είναι εξαρτήματα που απαιτούνται
προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία του προϊόντος.
Η Daikin διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών λειτουργίας του
κλιματιστικού για εννέα έτη μετά τη διακοπή παραγωγής του.

Κατά προσέγγιση συχνότητα συντήρησης εξαρτημάτων

Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της Daikin.
Επίσης, η επισκευή ή ο εσωτερικός καθαρισμός του προϊόντος από
τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την Daikin ενδέχεται
να παραβιάζει τους όρους της εγγύησης προϊόντος της Daikin.

Αιτήματα 

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin για πληροφορίες
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση.

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΑΠΌΡΡΙΨΗΣ

Για τις μπαταρίες, ένα σύμβολο χημικού στοιχείου
μπορεί να υπάρχει κάτω από το σύμβολο. Αυτό το
σύμβολο του χημικού στοιχείου σημαίνει ότι
η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε μεγαλύτερη
συγκέντρωση από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Τα
σύμβολα χημικών στοιχείων που ενδέχεται να
εμφανίζονται είναι:

 Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν:
Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού,
του λαδιού και των άλλων τμημάτων θα πρέπει να γίνεται από κάποιο
εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική
νομοθεσία.

Οι μονάδες και τα απόβλητα μπαταριών θα πρέπει να υφίστανται
ειδική επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή τους, την
ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη, θα συμβάλλετε στην αποφυγή
των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για
περισσότερες πληροφορίες.

1  Αν παρουσιαστεί δυσλειτουργία, ένα από τα
παρακάτω στοιχεία θα αναβοσβήνει στη βασική
οθόνη.

"Σφάλμα: Πιέστε το κουμπί Μενού."
* Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει.

"Προσοχή: Πιέστε το κουμπί Μενού".
* Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν θα αναβοσβήνει.

 Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.

2

 Ο κωδικός σφάλματος θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστούν
τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου και το όνομα
του μοντέλου.

 Ενημερώστε τον αντιπρόσωπο της Daikin για τον Κωδικό
σφάλματος και το όνομα του μοντέλου.

 Μην αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε
ή επιδιορθώσετε τη μονάδα.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin.

 Μην αλλάζετε θέση ή εγκαθιστάτε εκ νέου τη
μονάδα μόνοι σας.
Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση διαρροής
ψυκτικού.
Αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή, δεν
παράγει δροσερό ή ζεστό αέρα, αυτό ενδέχεται να
οφείλεται σε διαρροή ψυκτικού. Επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο της Daikin για βοήθεια. Το ψυκτικό
μέσα στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν
διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση διαρροής, η άμεση
επαφή με γυμνή επιφάνεια καυστήρα, θερμαντικού
σώματος ή φούρνου πιθανόν να προκαλέσει την
παραγωγή επιβλαβών αερίων. Μην χρησιμοποιείτε το
κλιματιστικό μέχρι η επισκευή της διαρροής να
πιστοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
σέρβις. 

28°C

–––/000
–––/000

–4567–8900

Όνομα βασικού 
εξαρτήματος Περίοδος επιθεώρησης

Φίλτρο 1 έτος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Αυτός ο πίνακας αναφέρει τα βασικά εξαρτήματα.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο συμβόλαιο
επιθεώρησης στο πλαίσιο συντήρησης.

 Η συχνότητα αντικατάστασης εξαρτάται από την
κατάσταση του φίλτρου κατά την ετήσια
συντήρηση. Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός
της σκόνης, το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.

 Απαιτείται τακτική επιθεώρηση ανάλογα με το
περιβάλλον εγκατάστασης.
13
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