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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air conditioner.
This operation manual is prepared for only the indoor unit.  To understand the whole set fully, read this manual together 
with the operation manual for the outdoor unit.
The next items are described in the operation manual for the outdoor unit.
• Part names and functions of remote controller
• Operation procedure
• Troubleshooting
For the warranty card, receive it from your dealer and store it with this operation manual.

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor Inbetriebnahme der Klimaanlage sorgfältig durch.
In diesem Handbuch wird nur die Installation der Raumeinheit beschrieben. Um die Gesamtanlage zu verstehen, lesen sie 
dieses Handbuch zusammen mit dem Handbuch der Außeneinheit.
In der Bedienungsanleitung der Außeneinheit finden Sie Details zu den folgenden Punkten.
• Teilebezeichnungen und Funktionen der Fernbedienung
• Bedienung
• Fehlersuche
Verwahren Sie die Garantiekarte, die Sie von Ihrem Händler erhalten, zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

Nous vous remercions pour votre acquisition de ce système de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climatiseur.
Ce mode d’emploi ne concerne que l’unité intérieure. Pour bien comprendre tout le système, lisez ce mode d’emploi et 
celui de l’unité extérieure.
Les points suivants sont décrits dans le mode d’emploi de l’unité extérieure.
• Nom des pièces et fonctions de la télécommande
• Procédure d’utilisation
• Dépannage
Faites-vous remettre le bon de garantie par votre revendeur et rangez-le avec le mode d’emploi.

Wij danken u voor de aankoop van deze Daikin-airconditioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u de airconditioner gebruikt.
Deze bedieningshandleiding is alleen bedoeld voor de binnenunit. Lees deze handleiding en de bedieningshandleiding 
voor de buitenunit aandachtig door om de werking van het hele systeem te begrijpen.
In de bedieningshandleiding voor de buitenunit zijn de volgende items zijn beschreven.
• Onderdeelnamen en functies van de afstandsbediening
• Bedieningsprocedure
• Storingen verhelpen
Bewaar de garantiekaart die u van uw leverancier ontvangt bij deze bedieningshandleiding.

Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de utilizar el acondicionador de aire.
Este manual de uso hace referencia únicamente a la unidad interior. Para obtener información de todo el conjunto, lea 
este manual junto con el manual de uso para la unidad exterior.
Los siguientes elementos se describen en el manual de uso de la unidad exterior.
• Nombres de componentes y funciones del control remoto
• Procedimiento de funcionamiento
• Solución de problemas
Solicite la tarjeta de garantía a su concesionario y guárdela con este manual de uso.

La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore d’aria Daikin.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il condizionatore.
Questo manuale di istruzioni riguarda solo l’unità interna. Per imparare a usare l’intero sistema, leggere questo manuale 
insieme al manuale di istruzioni dell’unità esterna.
Le voci seguenti vengono trattate nel manuale di istruzioni dell’unità esterna.
• Nome delle parti e funzioni del telecomando
• Procedure operative
• Risoluzione dei problemi
Per quanto riguarda il certificato di garanzia, esso viene consegnato al cliente dal rivenditore e il cliente è invitato a conser-
varlo insieme al manuale di istruzioni.



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή την κλιματιστική συσκευή της Daikin.
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την κλιματιστική συσκευή.
Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας έχει ετοιμαστεί μόνο για την εσωτερική μονάδα. Για την πλήρη κατανόηση όλου του 
συνόλου, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας.
Τα επόμενα αντικείμενα περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας.
• Όνομα ανταλλακτικών και λειτουργία του τηλεχειριστηρίου
• ∆ιαδικασία λειτουργίας
• Αντιμετώπιση προβλημάτων
Για την κάρτα εγγύησης, παραλάβετέ την από τον αντιπρόσωπο σας και κρατήστε την μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado.
Este manual de utilização destina-se exclusivamente à unidade interior. Para entender exaustivamente a totalidade do 
aparelho, leia este manual em conjunto com o manual de utilização da unidade exterior.
Os itens seguintes são descritos no manual de utilização da unidade exterior.
• Nomes de peças e funções do controlador remoto
• Procedimento de funcionamento
• Resolução de Problemas
Relativamente ao cartão de garantia, obtenha-o junto do representante e guarde-o com este manual de funcionamento.

Благодарим за покупку кондиционера Daikin.
До начала работы с кондиционером внимательно изучите данное руководство по эксплуатации.
Данное руководство по эксплуатации относится только к комнатному блоку. Для того чтобы полностью 
ознакомиться с комплектом, прочтите данное руководство вместе с руководством по эксплуатации наружного 
блока.
В руководстве по эксплуатации наружного блока приводится описание следующих пунктов.
• Наименования частей и функции удаленного контроллера
• Процедура эксплуатации
• Поиск и устранение неисправностей
Получите у Вашего дилера гарантийный талон и храните его вместе с данным руководством по эксплуатации.

Daikin klima satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Klimanızı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu işletme elkitabı sadece iç ünite için hazırlanmıştır. Tüm seti tam anlamak için, bu elkitabını dış ünitenin işletme 
elkitabıyla birlikte okuyun.
Aşağıdaki öğeler, dış ünitenin işletme elkitabında açıklanmıştır.
• Parça adları ve uzaktan kumandanın işlevleri
• Çalışma prosedürü
• Arıza giderme
Garanti kartını satıcınızdan alın ve bu işletme elkitabıyla birlikte saklayın.



Όνομα ανταλλακτικών και λειτουργίες

Καλώδιο σύνδεσης

Σωλήνας 
αποστράγγισης

Καλωδίωση παροχής 
ρεύματοςΣωληνώσεις ψυκτικού

Καλώδιο 
γείωσης

Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα (H, M, L)

Τηλεχειρι
στήριο

Φίλτρο αέρα

Έξοδος αέρα
(τοπική παροχή)

(τοπική παροχή)
Αεραγωγός

Σε περίπτωση αναρρόφησης από την κάτω πλευρά

    

Σε περίπτωση αναρρόφησης από την πίσω πλευρά

Αγωγός ροής αέρα
(τοπική προμήθεια)

(τοπική προμήθεια)
Εξοδος αέρα

Φίλτρο αέρα

Σωληνώσεις ψυκτικού
Καλωδίωση 
τροφοδοσίας

Καλώδιο σύνδεσης

Καλώδιο γείωσης

Τηλεχειριστήριο

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να επιλεχθεί (H, M, L)

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

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το 
ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται

Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το 
πρωτόκολλο του Κιότο.

Τύπος ψυκτικού υγρού:R410A

GWP
(1)

: 1975
(1)

 GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για 
διαρροές ψυκτικού υγρού σύμφωνα με 
Ευρωπαϊκή ή τοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε 
με τον τοπικό διανομέα για περισσότερες 
πληροφορίες.

Θεματα ασφαλείας
Για να απολαύσετε τα πλήρη πλεονεκτήματα των 
λειτουργιών του κλιματιστικού και να αποφύγετε 
κάποια δυσλειτουργία λόγο εσφαλμένου τρόπο 
μεταχείρισης, σας συνιστούμε να διαβάστε αυτό 
το εγχειρίδιο οδηγήσεως  προσεκτικά πριν την 
χρήση.
• Αυτό το κλιματιστικό χαρακτηρίζεται ως 

“συσκευές μη προσβάσιμες από το ευρύ κοινό”. 
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται εδώ 
χαρακτηρίζονται ως ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιέχουν σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. 
Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις 
προφυλάξεις χωρίς παράληψη.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ..Παράλειψη να 
ακολουθήσετε αυτές τις 
οδηγίες σωστά, μπορεί να 
προκαλέσει ατομικό 
τραυματισμό ή απώλεια 
ζωής.

 ΠΡΟΣΟΧΗ...............Παράλειψη να τηρήσετε 
αυτές τις οδηγίες σωστά, 
μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά σε εξοπλισμό ή 
ατομικό τραυματισμό, ο 
οποίος να είναι σοβαρός 
ανάλογα με τις περιστάσεις.

Αφού διαβάσατε, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο 
σε μια προσβάσιμη θέση έτσι ώστε να 
μπορείτε να αναφέρεστε σ’ αυτό οποτεδήποτε 
απαιτείται. Εάν μεταβιβάζετε τη συσκευή σε 
ένα νέο χρήστη, σιγουρευτείτε να του 
παραδώσετε και το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο για την εγκατάσταση.
Εάν την κάνετε μόνος σας, αυτό μπορεί να 
προκαλέσει κίνδυνο διαρροής νερού, 
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο για την μετατροπή, επισκευή 
και συντήρηση του κλιματιστικού.
Τυχόν εσφαλμένη εργασία μπορεί να 
προκαλέσει κίνδυνο διαρροής νερού, 
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση 
διαρροής ψυκτικού.
Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή 
δεν παράγεται αέρας ψύξης ή θέρμανσης, η αιτία 
μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού.
Συμβουλευθείτε τον εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο για βοήθεια.
Το ψυκτικό μέσα στο κλιματιστικό είναι ασφαλές 
και κανονικά δεν διαρρέει.
Ωστόσο, αν συμβεί διαρροή, επαφή με 
αναμμένο καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα 
μπορεί να προκαλέσει δημιουργία επιβλαβούς 
αερίου.
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μέχρι ότου 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό  πιστοποιήσει ότι 
η διαρροή έχει επισκευαστεί.

• Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο για την επανατοποθέτηση και 
επανεγκατάσταση του κλιματιστικού.
Τυχόν εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης 
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο διαρροής, 
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από 
παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή 
από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, 
εκτός εάν τη χειρίζονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες ή υπό την επίβλεψη κάποιου 
ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση, 
προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν 
με τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην 
εξωτερική μονάδα και μην επιτρέψετε να 
συσσωρευτούν φύλλα ή άλλα παρεμφερή 
αντικείμενα γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα μικρά 
ζώα, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στη μονάδα. 
Εάν μπουν ζωάκια στη μονάδα και έρθουν σε 
επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα, μπορούν να 
προκαλέσουν βλάβες, καπνό ή φωτιά.
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Συντήρηση

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μόνο εξειδικευμένο άτομο επιτρέπεται να 
πραγματοποιήσει την συντήρηση χωρίς 
καθημερινή συντήρηση.

• Προτού αγγίξετε κάποια από τις 
καλωδιώσεις σύνδεσης, φροντίστε να 
απενεργοποιήσετε όλους τους διακόπτες 
παροχής ισχύος.

• Μη χρησιμοποιήστε εύφλεκτα υλικά. (π.χ. 
σπρέϊ μαλλιών ή εντομοκτόνο) κοντά στο 
προϊόν.
Μη καθαρίστε το προϊόν με οργανικά 
διαλυτικά όπως διαλυτικό μπογιάς.
Χρήση των οργανικών διαλυτικών μπορεί να 
προκαλέσει ράγισμα στο προϊόν, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Απευθυνθείτε σε επαγγελματικό 
προσωπικό για την στερέωση των 
εξαρτημάτων και σιγουρευθείτε ότι 
χρησιμοποιήσατε μόνο εξαρτήματα 
υποδεικνυόμενα από τον κατασκευαστή.
Εάν κάποια κακοτεχνία προέρθει από δική σας 
εργασία, μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Πριν τον καθαρισμό, σιγουρευθείτε ότι 
σταματήσατε την λειτουργία μονάδας, 
κλείσατε τον διακόπτη ή βγάλατε τη 
καλώδιο τροφοδοσίας.
Σε αντίθετη περίπτωση , μπορεί να προκληθεί, 
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

• Μη πλένετε το κλιματιστικό με νερό, γιατί 
αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά.

• Συμβουλευτείτε το αντιπρόσωπό σας 
σχετικά με το καθαρισμό του εσωτερικού 
του κλιματιστικού.
Εσφαλμένος καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει 
σπάσιμο στα πλαστικά μέρη, διαρροή νερού και 
άλλες ζημιές καθώς και ηλεκτροπληξία.

• Προσέξτε τις κινήσεις σας κατά την διάρκεια 
του καθαρισμού ή της επιθεώρησης φίλτρου 
αέρα.
Εργασία σε μεγάλο ύψος απαιτείται, επομένως 
πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή.
Εάν το ικρίωμα είναι ασταθές, μπορεί να πέσετε 
ή να γλιστρήστε, προκαλώντας κατά συνέπεια 
τραυματισμό.

Συντήρηση και επιθεώρηση
• Καθαρίζετε το δοχείο αποστράγγισης κατά 
διαστήματα. Οι σωλήνες αποστράγγισης που 
έχουν φραχθεί από σκόνη θα προκαλέσουν 
διαρροή νερού.

• Για καθαρισμό, αποταθείτε στον αντιπρόσωπο 
της Daikin.  (Πριν από κάθε περίοδο, όταν 
χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση, καθαρίστε το 
κλιματιστικό.)

• Αν η περιοχή γύρω από την εσωτερική μονάδα 
είναι πολύ σκονισμένη, χρησιμοποιήστε 
κάλυμμα προστασίας από σκόνη (τοπική 
προμήθεια).

Καθαρισμός του εσωτερικού της εσωτερικής 
μονάδας
• Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε το εσωτερικό 
της εσωτερικής μονάδας κατά διαστήματα. 
∆εδομένου ότι ο καθαρισμός απαιτεί ειδικές 
τεχνολογίες, ζητήστε από κάποιον 
αντιπρόσωπο της Daikin να τον 
πραγματοποιήσει.

Καθημερινή συντήρηση:

Καθαρισμός φίλτρου αέρα

Επεξήγηση
• Η αφαίρεση του φίλτρου αέρα, εκτός από εάν 
πρέπει να καθαρίσετε το κλιματιστικό, ενδέχεται 
να προκαλέσει ατύχημα.

• Όταν το σύμβολο  εμφανίζεται στο 
τηλεχειριστήριο, παρακαλούμε καθαρίστε το 
φίλτρο.

• Όταν ο χρόνος λειτουργίας υπερβαίνει τον 
καθορισμένο χρόνο, θα εμφανιστεί αυτό το 
σύμβολο.

• Αν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε πολύ 
σκονισμένο περιβάλλον, αυξήστε τη συχνότητα 
καθαρισμού του φίλτρου αέρα.

• Όταν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο ρύθμισης 

μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  
αποταθείτε στον αντιπρόσωπό σας.
(Η προκαθορισμένη εργοστασιακή ρύθμιση 
είναι 2500 ώρες.)

• Για ρύθμιση διαφορετικού αριθμού ωρών, 
διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

1250, 2500, 5000, 10000
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1. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

2. Καθαρίστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με ζεστό νερό 
πάνω από 50°C. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται 
να προκληθεί αποχρωματισμός ή 
παραμόρφωση.

• Ποτέ μη στεγνώνετε το φίλτρο με άμεση έκθεση 
στη φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να 
προκληθεί κάψιμο.

• Για την προμήθεια καθαριστικών, 
συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο.

(1) Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (Α) ή 
πλύνετε το φίλτρο αέρα (Β) για να 
απομακρύνετε τη σκόνη και τα σκουπίδια.

(A) Απομακρύνετε τη σκόνη και τα σκουπίδια 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

(B)Πλύνετέ το με νερό.
Όταν το φίλτρο αέρα είναι πολύ βρώμικο, 
χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα και 
ουδέτερο απορρυπαντικό.

↓
Ξεπλύνετε και στεγνώστε το στη σκιά.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.

4. Πατήστε το κουμπί “Ρύθμιση εκ νέου του 
σήματος του φίλτρου” στο 
τηλεχειριστήριο.

Η ένδειξη “  ” εξαφανίζεται.

Καθαρισμός του στομίου εξόδου του αέρα και του 
εξωτερικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, βενζόλη, αραιωτικό, 
σκόνη γυαλίσματος ή υγρό εντομοκτόνο.

• Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό 50°C ή 
ζεστότερο, γιατί έτσι ενδέχεται να προκληθεί 
αποχρωματισμός ή παραμόρφωση.

(1) Καθαρίστε με απαλό στεγνό πανί.
(Όταν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τους 
λεκέδες, χρησιμοποιήστε νερό ή ουδέτερο 
απορρυπαντικό.)

Αν παρουσιαστεί το ακόλουθο φαινόμενο, 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Όταν το κλιματιστικό δυσλειτουργεί (βγάζει 
μυρωδιά καμένου, κτλ.), διακόψτε τη 
παροχή στη μονάδα και ελάτε σε επαφή με 
τον τοπικό εμπορικό σας αντιπρόσωπο.
Συνέχιση λειτουργίας υπό τέτοιες συνθήκες 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη, κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Αποταθείτε στην αντιπροσωπεία.

Φαινόμενο
• Αν τεθεί σε λειτουργία κάποιος μηχανισμός 
ασφαλείας, όπως ηλεκτρική ασφάλεια, 
θερμοδιακόπτης ή διακόπτης διαρροής 
γείωσης
Προβείτε στις εξής ενέργειες πριν έρθετε σε 
επαφή.
Μην ανοίξετε τον γενικό διακόπτη ρεύματος.

• Αν ο διακόπτης ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ δεν λειτουργεί 
σωστά
Προβείτε στις εξής ενέργειες πριν έρθετε σε 
επαφή.
Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Φαινόμενο
• Το νερό διαρρέει από το κλιματιστικό.
Προβείτε στις εξής ενέργειες πριν έρθετε σε 
επαφή.
∆ιακόψτε τη λειτουργία.

Συνδέστε το φίλτρο 
στην κύρια μονάδα 
πιέζοντας παράλληλα 
τους γωνιασμένους 
σωλήνες προς τα κάτω.

Κύρια μονάδα

Δύναμη

Δύναμη

Φίλτρο

Στην πίσω πλευράΣτην κάτω πλευρά
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Φαινόμενο
• Ο “Λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”, η “Ενδειξη 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ” ή ο “Αρ. ΜΟΝΑ∆ΑΣ” 
αναβοσβήνουν και είναι αναμμένα, και 
εμφανίζεται ο “ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ”.

Προβείτε στις εξής ενέργειες πριν έρθετε σε 
επαφή.
Ενημερώστε τον αντιπρόσωπο για τις 
λεπτομέρειες που εμφανίζονται στο 
τηλεχειριστήριο.

Τύπος προϊόντος και θόρυβος 
λειτουργίας

Επεξήγηση
• Η πραγματική τιμή κατά τη λειτουργία είναι 
υψηλότερη από την ενδεδειγμένη τιμή υπό την 
επιρροή που έχει ο θόρυβος του περιβάλλοντος 
και η ηχώ.

• Τα ανωτέρω δεδομένα ενδέχεται να 
μεταβληθούν δια μέσου της τεχνολογικής 
καινοτομίας.

• Ο θόρυβος λειτουργίας εξαρτάται από την 
είσοδο αναρρόφησης στην πίσω πλευρά και 
από την εξωτερική στατική πίεση 10 Pa.
Ήχος λειτουργίας για τον κάτω αεραγωγό 
εισόδου:
[ήχος λειτουργίας πίσω αεραγωγού εισόδου] 
+ 5dB.
Ωστόσο, όταν η εγκατάσταση γίνει σε χώρο 
όπου η στατική εξωτερική πίεση είναι χαμηλή το 
επίπεδο ήχου ενδέχεται να αυξηθεί πάνω από 
τα 5dB.

Μεταγοραστική εξυπηρέτηση και 
συντήρηση

Μεταγοραστική εξυπηρέτηση:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο για την μετατροπή, επισκευή 
και συντήρηση του κλιματιστικού.
Τυχόν εσφαλμένη εργασία μπορεί να 
προκαλέσει κίνδυνο διαρροής νερού, 
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο για την επανατοποθέτηση και 
επανεγκατάσταση του κλιματιστικού.
Τυχόν εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης 
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο διαρροής, 
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση 
διαρροής ψυκτικού.
Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, 
δηλαδή δεν παράγεται αέρας ψύξης ή 
θέρμανσης, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή 
ψυκτικού.
Συμβουλευθείτε τον εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο για βοήθεια.
Το ψυκτικό μέσα στο κλιματιστικό είναι ασφαλές 
και κανονικά δεν διαρρέει.
Ωστόσο, αν συμβεί διαρροή, επαφή με 
αναμμένο καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα 
μπορεί να προκαλέσει δημιουργία επιβλαβούς 
αερίου.
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μέχρι ότου 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό  πιστοποιήσει ότι 
η διαρροή έχει επισκευαστεί.

15 20 25 32 40 50 63

Τύπος

Λειτουργία Τύπος με αντλία θερμότητας

Σύστημα 
συνδυασμού

Τύπος μεμονωμένος

Μέθοδος 
ψύξης 
συμπυκνωτή

Τύπος ψύξης με αέρα

Μέθοδος 
ριπής αέρα

Τύπος άμεση ριπής αέρα

Προσδιορισμ
ένη απόδοση 
ψύξης (W)

1700 2200 2800 3600 4500 5600 7100

Προσδιορισμ
ένη απόδοση 
θέρμανσης 
(W)

1900 2500 3200 4000 5000 6300 8000

Ήχος λειτουργίας σε 
dB (A) (οι τιμές 
μετατροπής ισχύουν 
σε δωμάτιο χωρίς 
θόρυβο)

32 33 33 33 34 35 36

Ενδειξη 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

UNIT   No.

C L  H     

Αριθ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ στην οποία 
παρουσιάζεται βλάβη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ

Λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρ. Μοντέλου

Μοντέλο
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• Όταν ρωτάτε τον αντιπρόσωπό σας για 
επισκευή, πληροφορήστε το σχετικό 
προσωπικό για τις λεπτομέρειες ως εξής:
• Αρ. προϊόντος του κλιματιστικού:

Ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης.
• Ημερομηνία αποστολής και ημερομηνία 
εγκατάστασης:

Ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης.
• ∆υσλειτουργία:

Πληροφορήστε το προσωπικό για τις 
λεπτομέρειες της δυσλειτουργίας.
(Τον κωδικό δυσλειτουργίας που 
εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.)

• Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου

• Επισκευή όπου ο όρος της εγγύησης 
έχει λήξει
Αποταθείτε στην αντιπροσωπεία. Αν χρειαστεί 
επισκευή, διατίθεται υπηρεσία επί πληρωμή.

• Ελάχιστο χρονικό διάστημα αποθήκευσης 
σημαντικών ανταλλακτικών
Ακόμα και αν διακοπεί η παραγωγή κάποιου 
συγκεκριμένου τύπου κλιματιστικού, εμείς στην 
Daikin διαθέτουμε απόθεμα των σχετικών 
σημαντικών ανταλλακτικών για τουλάχιστον 
9 χρόνια.
Τα σημαντικά ανταλλακτικά είναι ανταλλακτικά 
απαραίτητα για τη λειτουργία του κλιματιστικού.

• Συντήρηση και επιθεώρηση
Λόγω του ότι μετά από τη χρήση της μονάδας 
για αρκετά χρόνια συγκεντρώνεται σκόνη, η 
απόδοση θα πέσει σε κάποιο βαθμό.
Σας συνιστούμε να ζητήσετε από το τεχνικό 
προσωπικό να κάνει συντήρηση (υπηρεσία επί 
πληρωμή). Για περισσότερες πληροφορίες, 
αποταθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

• Πού να καλέσετε
Για μεταγοραστική εξυπηρέτηση, κ.λπ., 
αποταθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

• Κατά την αποκομιδή του κλιματιστικού, την 
αφαίρεση/εγκατάσταση και τη συντήρησή 
του, συλλέξτε το ψυκτικό.
Ελληνικά 6
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