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Thank you for purchasing this product.
Carefully read this operation manual to ensure proper 
operation.
After reading the manual, file it away for future reference.
Furthermore, make certain that this operation manual is 
handed to a new user when he takes over the operation.
As this operation manual is dedicated for the indoor unit, 
refer to also the operation manuals attached to the out-
door unit and the remote controller.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes.
Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig um einwand-
freien Gebrauch zu garantieren.
Nach dem lesen der Bedienungsanleitung, bewahren Sie 
diese an einem sicheren Ort auf um ggf. darauf zurück zu 
greifen.
Bitte händigen Sie diese Betriebsanleitung an jede neue 
Person aus, die für den Betrieb verantwortlich ist.
Diese Betriebsanleitung ist für das Innenaggregat. Dem 
Außenaggregat und der Fernbedienung liegt eine sepa-
rate Betriebsanleitung bei.

Merci d’avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement ce manuel de fonctionnement 
pour être sûr d’utiliser le produit correctement.
Après avoir lu le manuel d’utilisation, conservez-le afin de 
pouvoir vous y reporter ultérieurement.
En outre, assurez-vous que le manuel de fonctionnement 
soit transmis au nouvel opérateur lorsqu’il reprend 
l’exploitation du produit.
Puisque ce manuel de fonctionnement concerne unique-
ment l’unité intérieure, reportez-vous également aux 
manuels de fonctionnement joints à l’unité extérieure et à 
la télécommande.

Gracias por adquirir este producto.
A fin de garantizar un funcionamiento correcto, lea 
detenidamente este manual de instrucciones.
Una vez leído, guárdelo para futuras consultas.
Asimismo, asegúrese de entregar este manual de 
instrucciones a un nuevo usuario.
Debido a que este manual de instrucciones está dedi-
cado a la unidad interior, deberá consultar, también, los 
manuales de instrucciones facilitados con la unidad exte-
rior y el mando a distancia.

Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto.
Per garantire un corretto funzionamento del dispositivo, si 
prega di leggere attentamente questo manuale d’uso.
Dopo aver letto il manuale, conservarlo per riferimento 
futuro.
Assicurarsi inoltre di consegnare questo manuale d’uso 
ad un nuovo utente che provi a utilizzare il dispositivo.
Dal momento che questo manuale d’uso concerne l’unità 
interna, si prega di consultare anche i manuali d’uso forn-
iti unitamente all’unità esterna e al comando a distanza.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο 
λειτουργίας για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.
Μετά την ανάγνωση του εγχειριδίου, φυλάξτε το για 
μελλοντική αναφορά.
Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης μεταβιβάζεται στο νέο χρήστη, όταν αυτός 
αναλαμβάνει τη λειτουργία.
Επειδή το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας αφορά στην 
εσωτερική μονάδα, ανατρέξτε επίσης στα 
συνοδευτικά εγχειρίδια λειτουργίας της εξωτερικής 
μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit product.
Lees deze bedieningshandleiding zorgvuldig door om 
een goede werking te garanderen.
Bewaar de handleiding, zodat u deze later nog kunt raad-
plegen.
Vergeet niet deze bedieningshandleiding door te geven 
aan een nieuwe gebruiker wanneer deze de bediening 
overneemt.
Deze bedieningshandleiding heeft betrekking op de bin-
nenunit. Zie ook de bedieningshandleidingen voor de 
buitenunit en de afstandsbediening.

Obrigado por ter adquirido este produto.
Leia atentamente este manual do funcionamento para 
garantir uma operação adequada.
Depois de ler o manual guarde-o para referência futura.
Além disso, certifique-se de que este manual do funcio-
namento é entregue a um novo utilizador quando este 
fica encarregue da operação.
Como este manual de funcionamento é específico para a 
unidade interior, consultar também os manuais de funcio-
namento, que acompanham a unidade exterior e o con-
trolo remoto.
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 DISPOSAL REQUIREMENTS  VORSCHRIFTEN ZUR ENTSORGUNG  INSTRUCTIONS D’ÉLIMINATION
 REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN  SPECIFICHE DI SMALTIMENTO  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
 VEREISTEN VOOR HET OPRUIMEN  REQUISITOS PARA A ELIMINAÇÃO

 Disposal requirements
Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that 
electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted house-
hold waste.
Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air condi-
tioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be 
done by a qualified installer in accordance with relevant local and national 
legislation.
Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, 
recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you 
will help to prevent potential negative consequences for the environment and 
human health. Please contact the installer or local authority for more infor-
mation.
Batteries must be removed from the remote controller and disposed of sep-
arately in accordance with relevant local and national legislation.

 Vorschriften zur Entsorgung
Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, 
dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Haush-
altsabfall entsorgt werden dürfen.
Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren. Die 
Demontage des Klimaanlagensystems sowie die Handhabung von Kältemit-
tel, Öl und möglichen weiteren Teilen muss von einem qualifizierten Monteur 
gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Bestimmungen 
vorgenommen werden.
Klimaanlagen müssen bei einer fachkundigen Einrichtung für Wiederver-
wendung, Recycling und Wiedergewinnung aufbereitet werden. Indem Sie 
dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen für 
die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden. Nehmen Sie 
bitte hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder 
den örtlichen Behörden.
Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemäß 
den entsprechenden örtlichen und staatlichen Vorschriften separat entsorgt 
werden.

 Instructions d’élimination
Cet appareil de conditionnement d’air porte le symbole ci-joint. Ce symbole 
signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés 
séparément des ordures ménagères non triées.
N’essayez pas de démonter vous-même l’appareil : le démontage de l’appa-
reil de conditionnement d’air ainsi que le traitement du réfrigérant, de l’huile 
et d’autres composants doivent être effectués par un installateur qualifié, en 
accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.
Les appareils de conditionnement d’air doivent être traités dans des installa-
tions spécialisées de dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous assur-
ant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les 
conséquences potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé. 
Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d’infor-
mation.
Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées séparé-
ment, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

 Requisitos para la eliminación
Su acondicionador de aire está marcado con este símbolo. Esto significa 
que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto 
de residuos domésticos no clasificados.
No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del 
acondicionador de aire, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y 
otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de 
acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.
Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especial-
izadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de 
desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar 
posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las per-
sonas. Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales 
para obtener más información.
Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de 
acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.

 Specifiche di smaltimento
Il climatizzatore è contrassegnato con questo simbolo, ciò significa che i 
prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti 
domestici non differenziati. 
Non cercare di rimuovere il sistema da soli: la rimozione del sistema di con-
dizionamento, nonché il recupero del refrigerante, dell’olio e di qualsiasi altra 
parte devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla 
legislazione locale e nazionale vigente in materia. 
I climatizzatori devono essere trattati presso una struttura specializzata nel 
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del 
prodotto eviterà le possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute 
dell’uomo. Per maggiori informazioni contattare l’installatore o le autorità 
locali. 
Le batterie devono essere tolte dal telecomando e smaltite separatamente 
conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente in materia. 

 Προϋποθέσεις απόρριψης
Το κλιματιστικό σας επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει 
ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται 
χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: 
Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας κλιματισμού, ο χειρισμός του 
ψυκτικού μέσου, του λαδιού και των άλλων μερών θα πρέπει να 
γίνεται από κάποιο ειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τη σχετική 
τοπική και εθνική νομοθεσία.
Για την εκ νέου χρήση, την ανακύκλωση και την επισκευή, οι μονάδες 
κλιματισμού θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές 
εγκαταστάσεις. Επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται 
σωστά, θα αποφύγετε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το 
περιβάλλον και την υγεία. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τεχνικό 
εγκατάστασης ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.
Οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο και να 
απορρίπτονται ξεχωριστά, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική 
νομοθεσία.

 Vereisten voor het opruimen
Uw airconditioningproduct draagt dit symbool. Dit betekent dat u geen elek-
trische en elektronische producten mag mengen met niet-gesorteerd huis-
houdelijk afval.
Probeer niet zelf het systeem te ontmantelen: het ontmantelen van het air-
conditioningsysteem, behandelen van het koelmiddel, olie en andere 
onderdelen moet worden uitgevoerd door een bevoegd installateur in over-
eenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen. 
Airconditioners moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden 
behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door ervoor te zor-
gen dat dit product op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u poten-
tiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. 
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de installateur of de 
lokale overheid. 
De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd en 
afzonderlijk opgeruimd in overeenstemming met de relevante lokale en 
nationale reglementeringen. 

 Requisitos para a eliminação
O equipamento de ar condicionado que possui está marcado com este sím-
bolo. Significa que os produtos eléctricos e electrónicos não devem ser mis-
turados com o lixo doméstico indiferenciado.
Não tente desmontar pessoalmente o sistema: o desmantelamento do 
sistema de ar condicionado e o tratamento do líquido de refrigeração, do 
óleo e de outros componentes têm de ser feitos por um instalador quali-
ficado, cumprindo a legislação nacional relevante e regulamentos locais 
aplicáveis. 
Os equipamentos de ar condicionado têm de ser processados numa esta-
ção de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem ou recupera-
ção. Ao certificar-se de que este produto é eliminado correctamente, está a 
contribuir para evitar as potenciais consequências negativas para o ambi-
ente e para a saúde humana. Contacte o seu instalador ou as autoridades 
locais, para obter mais informações. 
As pilhas do controlo remoto têm de ser retiradas e eliminadas separada-
mente, cumprindo a legislação nacional e os regulamentos locais aplicáveis. 
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Οι πρωτότυπες οδηγίες είναι γραμμένες στα 
Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφρά-
σεις των πρωτότυπων οδηγιών.

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το 
ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται

Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου.
Τύπος ψυκτικού υγρού: R410A
Τιμή GWP

(1)
: 2087,5

(1)
 GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Ευρώπη, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
της συνολικής ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού 
στο σύστημα (εκφρασμένες σε τόνους ισοδύνα-
μου CO2) χρησιμοποιούνται για τον προσδιορι-
σμό των διαστημάτων συντήρησης. Τηρείτε την 
ισχύουσα νομοθεσία.
Μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Τιμή GWP του 
ψυκτικού × Συνολική ποσότητα πλήρωσης 
ψυκτικού [σε κιλά] / 1000

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις λειτουργίες του 
κλιματιστικού και για να αποτρέψετε τυχόν δυσλειτουργία 
λόγω εσφαλμένου χειρισμού, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο 
λειτουργίας προσεκτικά πριν από τη χρήση.
Αυτό το προϊόν ανήκει στην κατηγορία “συσκευές μη προ-
σβάσιμες από το ευρύ κοινό”.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση 
από ειδικούς ή εκπαιδευμένους χρήστες 
σε καταστήματα, στην ελαφριά βιομηχα-
νία και σε αγροκτήματα, ή για εμπορική 
χρήση από μη ειδικούς χρήστες.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από 

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθη-
τηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εφόσον 
έχουν την κατάλληλη επίβλεψη ή καθο-
δήγηση 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 της συσκευής πρέπει 
να γίνονται μόνο από τα άτομα που περι-
γράφονται στο εγχειρίδιο.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά 
χωρίς επίβλεψη ή από άτομα που δεν θεωρούνται ικανά να 
χειρίζονται κλιματιστικά.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.

• Αυτό το εγχειρίδιο ταξινομεί τις προφυλάξεις σε ΠΡΟ-
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ενδείξεις ΠΡΟΣΟΧΗΣ. Ακολουθήστε 
όλες τις προφυλάξεις παρακάτω: Είναι όλες σημαντικές 
για την ασφάλειά σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ...Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευ-
χθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή 
σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ.......Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευ-
χθεί, μπορεί να προκαλέσει μικρό ή 
μέτριο τραυματισμό. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
να επισημάνει μη ασφαλείς πρακτικές.

• Αφού διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε 
κάποιο μέρος όπου να μπορεί να τις διαβάσει κάθε χρή-
στης οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι 
μόλις αναλάβει τη λειτουργία της μονάδας ένας νέας 
χρήστης, θα παραλάβει και τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το κλιματιστικό παρουσιάζει προβλήματα κατά τη 
λειτουργία (μυρωδιά καμένου κ.λπ.), απενεργοποιήστε 
το ρεύμα προς το κλιματιστικό και επικοινωνήστε με 
τον τοπικό αντιπρόσωπο.
Αν συνεχιστεί η λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες, 
μπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ζητήστε από τον προμηθευτή σας να κάνει τις εργα-
σίες που αφορούν τροποποιήσεις, επισκευές και 
συντήρηση του κλιματιστικού.
Οι εσφαλμένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Χρησιμοποιήστε ασφάλειες με τη σωστή τιμή έντασης 
ηλεκτρικού ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες ασφάλειες, χαλκό ή 
άλλα σύρματα ως υποκατάστατα, καθώς αυτό μπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, τραυματι-
σμό ή ζημιά στο κλιματιστικό.

Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο, αν το κλιμα-
τιστικό βυθιστεί σε νερό εξαιτίας φυσικής καταστρο-
φής, όπως πλημμύρα ή τυφώνας.
Μην θέτετε το κλιματιστικό σε λειτουργία σε αυτή την 
περίπτωση, ειδάλλως μπορεί να προκληθεί δυσλει-
τουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
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Ξεκινήστε ή τερματίστε τη λειτουργία του κλιματιστι-
κού με το τηλεχειριστήριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ 
το διακόπτη ισχύος για αυτόν το σκοπό. 
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή 
διαρροή νερού. Επιπλέον, αν παρέχεται σύστημα 
ελέγχου αυτόματης επαναφοράς για την αποφυγή 
διακοπής ρεύματος και το ρεύμα επανέλθει, ο ανεμι-
στήρας θα αρχίσει να περιστρέφεται ξαφνικά και ενδέ-
χεται να προκληθεί τραυματισμός.

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε ατμόσφαιρα 
μολυσμένη από αναθυμιάσεις λαδιού, όπως λάδι 
μαγειρέματος ή αναθυμιάσεις λαδιού μηχανών.
Οι αναθυμιάσεις λαδιού μπορούν να προκαλέσουν ρωγ-
μές στο κλιματιστικό, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά (π.χ. σπρέι μαλ-
λιών ή εντομοκτόνα) κοντά στο κλιματιστικό.
Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με οργανικούς διαλύ-
τες όπως είναι τα αραιωτικά χρώματος.
Η χρήση οργανικών διαλυτών μπορεί να προκαλέσει 
ρωγμές στο κλιματιστικό, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε χώρους με 
υπερβολική ποσότητα ελαιώδους καπνού, όπως σε 
χώρους μαγειρικής ή σε χώρους με εύφλεκτα αέρια, 
διαβρωτικά αέρια ή μεταλλική σκόνη.
Η χρήση του κλιματιστικού σε τέτοιους χώρους μπορεί 
να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στο κλιματιστικό.

Υπάρχει 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. Συμβουλευτείτε τον 
τοπικό αντιπρόσωπο για βοήθεια. Το ψυκτικό που χρη-
σιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και συνή-
θως δεν παρουσιάζεται διαρροή. Ωστόσο, αν προκύψει 
διαρροή ψυκτικού και αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά 
καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνας, ενδέχεται να δημι-
ουργηθούν επικίνδυνες ενώσεις. Απενεργοποιήστε το 
κλιματιστικό και καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Το 
κλιματιστικό πρέπει να ενεργοποιείται μόνο αφού ο 
εξειδικευμένος τεχνικός σέρβις διασφαλίσει ότι η 
διαρροή έχει επισκευαστεί.

Μην τοποθετείτε το δάχτυλό σας ή άλλα αντικείμενα 
μέσα στην είσοδο και στην έξοδο του αέρα και στα 
πτερύγια του ανεμιστήρα.
Όταν ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού λειτουργεί με 
μεγάλη ταχύτητα, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο για τον 
καθαρισμό του εσωτερικού του κλιματιστικού.
Ο εσφαλμένος καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει 
θραύση των πλαστικών μερών ή να προκαλέσει βλάβη 
διαρροής νερού ή ηλεκτροπληξία.

Αποφύγετε να εκτίθεστε απευθείας στο ρεύμα του 
κρύου αέρα του κλιματιστικού για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να επηρεά-
σει τη φυσική σας κατάσταση και/ή να βλάψει την 
υγεία σας.

Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας σχετικά με την 
εγκατάσταση του κλιματιστικού.
Αν εκτελέσετε τις εργασίες μόνοι σας ενδέχεται να 
προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Για την εγκατάσταση των εξαρτημάτων που πωλούνται 
χωριστά, συμβουλευτείτε έναν ειδικό. Βεβαιωθείτε ότι 
θα χρησιμοποιήσετε τα ξεχωριστά εξαρτήματα που 
προδιαγράφονται από την εταιρεία μας.
Εάν προκύψει ζημιά από τις εργασίες που έχετε εκτε-
λέσει, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού, ηλε-
κτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ζητήστε από τον προμηθευτή σας να κάνει τις εργα-
σίες που αφορούν μετεγκατάσταση και επανεγκατά-
σταση του κλιματιστικού.
Η εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης μπορεί να προ-
καλέσει διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σιγουρευτείτε ότι γειώσατε το κλιματιστικό.
Μην γειώνετε το κλιματιστικό σε σωλήνα δημόσιου 
δικτύου, αλεξικέραυνο ή καλώδιο τηλεφωνικής γείωσης.
Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρο-
πληξία ή πυρκαγιά.
Ρεύμα υψηλής έντασης από κεραυνούς ή άλλες πηγές 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κλιματιστικό.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα διακόπτη 
διαρροής προς τη γη.
Αν δεν εγκατασταθεί ένας διακόπτης διαρροής προς 
τη γη, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκα-
γιά.

Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε μόνο μία πηγή παροχής 
ρεύματος για το κλιματιστικό.
Η χρήση οποιασδήποτε άλλης παροχής ρεύματος μπο-
ρεί να προκαλέσει παραγωγή θερμότητας, πυρκαγιά ή 
βλάβη στο κλιματιστικό.

Αν διαρρέει ψυκτικό, συμβουλευτείτε τον προμη-
θευτή σας.
Όταν το κλιματιστικό εγκαθίσταται σε μικρό δωμάτιο, 
είναι απαραίτητο να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
η ποσότητα του ψυκτικού που τυχόν διαρρέει να μην 
υπερβαίνει την οριακή συγκέντρωση σε περίπτωση 
διαρροής. Αν η συγκέντρωση του ψυκτικού που διαρ-
ρέει υπερβεί την οριακή, μπορεί να προκληθεί ατύ-
χημα λόγω έλλειψης οξυγόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφα-
λίζεται ότι δεν παίζουν με την εσωτερική μονάδα ή το 
τηλεχειριστήριό της.
Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού από ένα παιδί ενδέ-
χεται να προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ανεβαίνουν πάνω στην 
εξωτερική μονάδα και μην τοποθετείτε αντικείμενα 
πάνω σε αυτή.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν επάνω ή γύρω από την 
εξωτερική μονάδα.
Εάν αγγίξουν τη μονάδα απρόσεκτα, μπορεί να προ-
κληθούν τραυματισμοί.

Μην εκθέτετε παιδιά, φυτά ή ζώα απευθείας στη ροή 
αέρα της εσωτερικής μονάδας, καθώς μπορεί να επη-
ρεαστούν αρνητικά.

Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι 
κοντά στο κλιματιστικό, καθώς μπορεί να προκληθεί 
πυρκαγιά.

Μην πλύνετε το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με 
νερό, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά.
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3 Ελληνικά

Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό (βάζα με λουλούδια, 
κλπ.) επάνω στην εσωτερική μονάδα, καθώς μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα σκεύη, όπως δοχεία σπρέι, 
εντός 1 m από την έξοδο αέρα.
Τα δοχεία μπορεί να εκραγούν, επειδή επηρεάζονται 
από την παραγωγή ζεστού αέρα της εσωτερικής ή 
εξωτερικής μονάδας.

Απενεργοποιείτε το ρεύμα όταν το κλιματιστικό δεν 
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Διαφορετικά, το κλιματιστικό ενδέχεται να θερμανθεί 
ή να προκληθεί πυρκαγιά εξαιτίας συσσώρευσης σκό-
νης.

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 
δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά.

Πριν από τον καθαρισμό, διακόψτε τη λειτουργία του 
κλιματιστικού και απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδια-
κόπτη.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και 
τραυματισμός.

Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια γιατί 
μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.

Μην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη του τηλεχειρι-
στηρίου.
Το άγγιγμα ορισμένων εσωτερικών μερών θα προκα-
λέσει ηλεκτροπληξία και ζημιά στο τηλεχειριστήριο. 
Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο για την εξέ-
ταση και τη ρύθμιση εσωτερικών μερών.

Για να αποφευχθεί η έλλειψη οξυγόνου, διασφαλίστε 
ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς, αν το κλιματιστικό 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες συσκευές, 
π.χ. καυστήρες.

Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε σημεία όπου 
υπάρχει κίνδυνος να βραχεί.
Εάν μπει νερό μέσα στο τηλεχειριστήριο, υπάρχει κίν-
δυνος διαρροής ρεύματος και βλάβη των ηλεκτρονι-
κών εξαρτημάτων.

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 τραυματι-
σμό.

Μην αφαιρείτε τη γρίλια εξόδου αέρα της εξωτερικής 
μονάδας.
Η γρίλια προστατεύει από τον ανεμιστήρα υψηλής 
ταχύτητας της συσκευής, η περιστροφή του οποίου 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Για την αποφυγή τυχόν τραυματισμού, μην αγγίζετε 
την είσοδο αέρα ή τα αλουμινένια πτερύγια του κλιμα-
τιστικού.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να κατα-
στραφούν από υγρασία κάτω από την εσωτερική 
μονάδα που μπορεί να καταστραφεί από νερό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, από τη συμπύκνωση στη 
μονάδα ή στη σωλήνωση ψυκτικού υγρού, από ένα 
βρώμικο φίλτρο αέρα ή από φραγμένες σωληνώσεις 
αποστράγγισης ενδέχεται να προκληθεί στάλαξη 
υγρού, με αποτέλεσμα την έμφραξη ή την πρόκληση 
βλάβης στο σχετικό εξάρτημα.

Μην τοποθετείτε θερμαντήρες ακριβώς κάτω από την 
εσωτερική μονάδα, διότι η παραγόμενη θερμότητα 
μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση.

Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνές 
φλόγες σε σημεία εκτεθειμένα στη ροή αέρα που 
παράγεται από το κλιματιστικό, καθώς ενδέχεται να 
προκληθεί δυσλειτουργία στον καυστήρα.

Μην εμποδίζετε ούτε τις εισόδους ούτε τις εξόδους 
αέρα.
Η εμποδιζόμενη ροή αέρα ενδέχεται να οδηγήσει σε 
ανεπαρκή απόδοση ή βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για άλλο σκοπό.
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για ειδικές εφαρ-
μογές όπως για χώρους αποθήκευσης τροφίμων, 
χώρους όπου υπάρχουν ζώα και φυτά μηχανήματα 
ακριβείας έργα τέχνης, διότι μπορεί να προκληθούν 
βλάβες.

Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε χώρους όπου 
μπορεί να παρουσιαστεί διαρροή εύφλεκτων αερίων.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συγκέντρωση του 
αερίου κοντά στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά.

Τοποθετήστε σωστά τις σωληνώσεις αποστράγγισης, 
ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αποστράγγιση.
Αν η εγκατάσταση των σωληνώσεων αποστράγγισης 
δεν γίνει σωστά, το νερό δεν θα ρέει έξω από τη 
μονάδα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να συσσωρευτούν 
ρύποι και απόβλητα στη σωλήνωση αποστράγγισης και 
να προκληθεί διαρροή νερού. Αν συμβεί αυτό, σταμα-
τήστε τη λειτουργία του κλιματιστικού και απευθυν-
θείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για βοήθεια.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 
Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

• Κατά τον έλεγχο των ηλεκτρικών εξαρτημά-
των (όπως είναι το εσωτερικό του κουτιού 
ελέγχου, το μοτέρ του ανεμιστήρα, η αντλία 
αποστράγγισης, κ.λπ.), διασφαλίστε την 
απενεργοποίηση όλων των παροχών ρεύμα-
τος για το κλιματιστικό (συμπεριλαμβανο-
μένων των εσωτερικών και των εξωτερικών 
μονάδων).

• Κατά τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμό-
τητας, διασφαλίστε την αφαίρεση των 
παραπάνω ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (αν 
έρθουν σε επαφή με καθαριστικό προϊόν 
υπάρχει κίνδυνος να καούν εξαιτίας της 
υποβάθμισης της μόνωσης). 
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Ελληνικά 4

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

• Απενεργοποιήστε παροχή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος πριν από τις εργασίες.

• Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι του κουτιού 
ελέγχου για 10 λεπτά μετά την απενεργο-
ποίηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 
επειδή υπάρχει υπολειπόμενη τάση.

• Μετά το άνοιγμα του καπακιού του κουτιού 
ελέγχου, μετρήστε την υπολειπόμενη τάση 
μεταξύ των σημείων που αναφέρονται στην 
Εικ. 1 στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος με ένα δοκιμαστικό, χωρίς να αγγίξετε 
το ηλεκτροφόρο τμήμα και επιβεβαιώστε 
ότι η υπολειπόμενη τάση είναι 50V DC ή 
μικρότερη.

• Μετά από μια διακοπή ρεύματος, η λειτουρ-
γία θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα.

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας αφορά τα ακό-
λουθα συστήματα με συνηθισμένο σύστημα 
ελέγχου.
Πριν από την αρχικοποίηση της λειτουργίας, 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για τη 
λειτουργία που αντιστοιχεί στο σύστημά σας.

2-1. FUQ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Διαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουρ-

γίας του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποι-
είτε.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- +

0

A 1 PX 1 M

C -
C +

X 2 7 A

Κιβώτιο ελέγχου Σημεία μέτρησης 
υπολειπόμενης τάσης

C-

C+

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
Εικ. 1

Εξωτερική 
μονάδα

Εσωτερική μονάδα

Μονάδα με 
τηλεχειριστήριο

Μονάδα χωρίς 
τηλεχειριστήριο 
(Όταν χρησιμοποιείται 
ως σύστημα ταυτόχρονης 
λειτουργίας)

Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, 
ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουρ-
γίας στο κιτ ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
Εάν η εγκατάστασή σας διαθέτει ειδικά προ-
σαρμοσμένο σύστημα ελέγχου, ζητήστε από 
τον τοπικό αντιπρόσωπο τη λειτουργία που 
αντιστοιχεί στο σύστημά σας.

• Τύπος με αντλία θέρμανσης
Αυτό το σύστημα παρέχει λειτουργίες 
ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 
και ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

• Τύπος μόνο ψύξης
Αυτό το σύστημα παρέχει λειτουργίες 
ΨΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ και 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΙ-
ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΔΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Αυτό το σύστημα προσφέρει άλλα δύο συστή-
ματα ελέγχου εκτός από το σύστημα ατομικού 
ελέγχου (ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει μία εσω-
τερική μονάδα). Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα αν 
η μονάδα σας διαθέτει τον ακόλουθο τύπο 
συστήματος ελέγχου.
• Σύστημα ομαδικού ελέγχου

Ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει μέχρι 16 εσωτε-
ρικές μονάδες. Όλες οι εσωτερικές μονάδες 
έχουν την ίδια ρύθμιση.

• Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν το σύστημα
Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν μία εσωτερική 
μονάδα (Σε περίπτωση συστήματος ομαδικού 
ελέγχου, μία ομάδα εσωτερικών μονάδων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο 

σε περίπτωση αλλαγής του συνδυασμού ή σε 
περίπτωση ρύθμισης ομαδικού ελέγχου και 
συστημάτων ελέγχου με δύο τηλεχειριστή-
ρια.

• Μην μεταβάλετε μόνοι σας το συνδυασμό και 
τις ρυθμίσεις των συστημάτων ομαδικού 
ελέγχου και ελέγχου με δύο τηλεχειριστήρια, 
αλλά απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
για αυτές τις ενέργειες.
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5 Ελληνικά

2-2. FXUQ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Διαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουρ-

γίας της εξωτερικής μονάδας και του τηλε-
χειριστηρίου που χρησιμοποιείτε.

Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, 
ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουρ-
γίας στο κιτ ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
Εάν η εγκατάστασή σας διαθέτει ειδικά προ-
σαρμοσμένο σύστημα ελέγχου, ζητήστε από 
τον τοπικό αντιπρόσωπο τη λειτουργία που 
αντιστοιχεί στο σύστημά σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΙ-
ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΔΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Αυτό το σύστημα προσφέρει άλλα δύο συστή-
ματα ελέγχου εκτός από το σύστημα ατομικού 
ελέγχου (ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει μία εσω-
τερική μονάδα). Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα αν 
η μονάδα σας διαθέτει τον ακόλουθο τύπο 
συστήματος ελέγχου.
• Σύστημα ομαδικού ελέγχου

Ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει μέχρι 16 εσωτερι-
κές μονάδες.
Κάθε εσωτερική μονάδα χρησιμοποιεί τον 
αντίστοιχο σε αυτή αισθητήρα θερμοκρασίας 
εισόδου για να ελέγχει εξατομικευμένα τη 
θερμοκρασία σύμφωνα με τη θερμοκρασία 
που έχει ρυθμιστεί στο τηλεχειριστήριο.

• Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν το σύστημα
Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν μία εσωτερική 
μονάδα (Σε περίπτωση συστήματος ομαδικού 
ελέγχου, μία ομάδα εσωτερικών μονάδων).
Η μονάδα έχει ατομική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο 

σε περίπτωση αλλαγής του συνδυασμού ή σε 
περίπτωση ρύθμισης ομαδικού ελέγχου και 
συστημάτων ελέγχου με δύο τηλεχειριστή-
ρια.

Εξωτερική 
μονάδα

Εσωτερική μονάδα

Μονάδα με 
τηλεχειριστήριο

Μονάδα με 
τηλεχειριστήριο

• Μην μεταβάλετε μόνοι σας το συνδυασμό και 
τις ρυθμίσεις των συστημάτων ομαδικού 
ελέγχου και ελέγχου με δύο τηλεχειριστήρια, 
αλλά απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
για αυτές τις ενέργειες.

Ονομασίες και λειτουργίες εξαρτημάτων 

a Έξοδος αέρα

b
Οριζόντιο πτερύγιο (μέσα στην έξοδο 
αέρα)

c
Γρίλια αναρρόφησης
(Ανατρέξτε στην ενότητα “8. ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ” της σελίδας 11)

d

Φίλτρο αέρα (στο εσωτερικό της γρί-
λιας αναρρόφησης)
(Ανατρέξτε στην ενότητα “8. ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ” της σελίδας 11)

e

Αναγνωριστικό σημάδι της εξόδου 
αέρα
( )
Χρησιμοποιήστε αυτό το σημάδι ως 
αναφορά για τη ρύθμιση της διεύθυν-
σης ροής του αέρα.
(μόνο για BRC1E52)

f

Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό εξάρ-
τημα)
Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην 
είναι απαραίτητο, ανάλογα με τις παρα-
μέτρους του συστήματος. 

g Σωλήνας αποστράγγισης

h

Συσκευή αποστράγγισης (ενσωματω-
μένη)
Αποστραγγίζει την υγρασία που λαμβά-
νεται από το χώρο στη διάρκεια της 
λειτουργίας ψύξης.

i

a

b

g

f

c

e h

d

�, ��, ���, ����
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Ελληνικά 6

Αν η θερμοκρασία ή η υγρασία ξεπερνούν τις 
ακόλουθες συνθήκες, μπορεί να τεθούν σε λει-
τουργία μέτρα ασφαλείας και το κλιματιστικό 
μπορεί να μη λειτουργήσει ή, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορεί να στάζει νερό από την 
εσωτερική μονάδα.

3-1. FUQ

ΨΥΞΗ                                                              [°C]

ΘΕΡΜΑΝΣΗ                                                             [°C]

*Για την αποφυγή συμπύκνωσης και στάλαξης 
νερού από την εσωτερική μονάδα.

D B: Θερμοκρασία ξηρού βολβού
WB: Θερμοκρασία υγρού βολβού
Η περιοχή ρύθμισης της θερμοκρασίας του 
τηλεχειριστηρίου είναι 16°C ως 32°C.

3-2. FXUQ

Διαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουρ-
γίας της εξωτερικής μονάδας.

i

Σωλήνωση ψυκτικού
Καλωδιώσεις μετάδοσης
Καλωδίωση τροφοδοσίας ρεύματος 
(μόνο για FXUQ)
Καλωδίωση γείωσης (Σημείωση)
(Σημείωση)Είναι η καλωδίωση που επι-

τρέπει τη ροή ηλεκτρικής 
ενέργειας από την εσωτε-
ρική μονάδα προς τη γεί-
ωση για την αποτροπή 
ηλεκτροπληξίας ή πυρκα-
γιάς σε περίπτωση έκτα-
κτης ανάγκης.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟ-

ΚΡΑΣΙΑ
ΥΓΡΑΣΙΑ

RZQG71·
100·125·140

DB 18 έως 37 80%* ή 
μικρό-
τερη

DB –15 έως 50
WB 12 έως 28

RZQ200
DB 21 έως 37 80%* ή 

μικρό-
τερη

DB –5 έως 46
WB 14 έως 28

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

RZQG71·100·
125·140

DB 10 έως 27
DB –19,5 έως 21

WB –20 έως 15,5

RZQ200 DB 10 έως 27
DB –14 έως 21

WB –15 έως 15

Σχετικά με το χώρο της εγκατάστασης
• Έχετε εγκαταστήσει το κλιματιστικό σε έναν 

χώρο που αερίζεται επαρκώς και δεν υπάρχουν 
εμπόδια γύρω του;

• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε 
χώρους όπως οι εξής.
a. Όπου υπάρχουν ορυκτέλαια όπως λάδια 

καύσης
b. Σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου υπάρ-

χουν άλατα
c. Σε περιοχές όπου υπάρχουν θειώδη αέρια 

όπως κοντά σε θερμά λουτρά
d. Σε περιοχές όπου υπάρχουν σημαντικές 

διακυμάνσεις της τάσης όπως κοντά σε 
εργοστάσια ή άλλες εγκαταστάσεις

e. Οχήματα και δοχεία
f. Όπου υπάρχει μεγάλη ποσότητα σταγονι-

δίων λαδιού και ατμών, όπως στις κουζίνες 
κλπ.

g. Σε περιοχές όπου υπάρχουν μηχανήματα 
που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα

h. Όπου υπάρχουν οξέα και/ή ατμοί αλκαλίων

• Έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας για χιόνι;
Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο σχετικά με καλύμματα προστα-
σίας από το χιόνι, κ.λπ.

Σχετικά με την καλωδίωση
• Όλες καλωδιώσεις πρέπει να πραγματοποιού-

νται από ειδικευμένο προσωπικό.
Για τις καλωδιώσεις απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο. Μην εκτελείτε ποτέ αυτές τις 
εργασίες μόνοι σας.

• Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται ένα ξεχωριστό 
κύκλωμα ηλεκτρικής τροφοδοσίας για αυτό το 
κλιματιστικό και ότι όλες οι εργασίες ηλεκτρι-
κών καλωδιώσεων εκτελούνται από ειδικευ-
μένο προσωπικό σύμφωνα με την τοπική 
νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Επίσης, προσέξτε τους θορύβους κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας
• Έχουν επιλεγεί οι παρακάτω θέσεις;

a. Μια θέση που να μπορεί να αντέξει το 
βάρος του κλιματιστικού με μικρότερο 
θόρυβο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
και κραδασμούς.

b. Μια θέση όπου ο θερμός αέρας που απο-
βάλλεται από την έξοδο αέρα της εξωτερι-
κής μονάδας και ο θόρυβος λειτουργίας 
δεν προκαλούν όχληση στους γείτονες.

4. ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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7 Ελληνικά

• Είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν εμπόδια 
κοντά στην έξοδο του αέρα της εξωτερικής 
μονάδας;
Αυτά τα εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν μει-
ωμένη απόδοση και αυξημένο θόρυβο κατά 
τη λειτουργία.

• Αν ακούγονται περίεργοι θόρυβοι κατά τη 
χρήση, διακόψτε τη λειτουργία του κλιματι-
στικού και απευθυνθείτε στον τοπικό αντι-
πρόσωπο.

Σχετικά με την αποστράγγιση των σωληνώ-
σεων αποστράγγισης
• Έχουν εγκατασταθεί σωστά οι σωληνώσεις 

αποστράγγισης, ώστε να διασφαλίζεται η πλή-
ρης αποστράγγιση;
Αν δεν εγκατασταθεί σωστά η σωλήνωση 
αποστράγγισης ενδέχεται να συσσωρευτούν 
ρύποι και απόβλητα στη σωλήνωση απο-
στράγγισης και να προκληθεί διαρροή νερού. 
Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη λειτουργία του 
κλιματιστικού και απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο για βοήθεια.

• Η διαδικασία λειτουργίας διαφέρει στον τύπο 
με αντλία θέρμανσης και στον τύπο μόνο 
ψύξης. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρό-
σωπο για να επιβεβαιώσετε τον τύπο του 
συστήματός σας.

• Για να προστατέψετε το κλιματιστικό, ενερ-
γοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος 6 
ώρες πριν από τη λειτουργία.

• Μην απενεργοποιείτε την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος στη διάρκεια της εποχικής χρήσης 
του κλιματιστικού.
Αυτό απαιτείται για την ομαλή ενεργοποίηση 
του κλιματιστικού.

• Εάν η γενική παροχή ρεύματος διακοπεί κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας, η λειτουργία θα 
ξεκινήσει ξανά αυτόματα μετά από την 
έναρξη της παροχής ρεύματος.

5-1. FUQ

Διαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουρ-
γίας του τηλεχειριστηρίου.

5-2. FXUQ
Διαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουρ-
γίας της εξωτερικής μονάδας και του τηλεχειρι-
στηρίου.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

■ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΨΥΞΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-
ΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ)

• Αν χρησιμοποιείται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ 
όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, 
δημιουργείται πάγος στον εναλλάκτη θερμό-
τητας της εσωτερικής μονάδας. 
Αυτό μπορεί να μειώσει την απόδοση ψύξης. 
Σε αυτήν την περίπτωση, το κλιματιστικό 
μεταβαίνει αυτόματα στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ-
ΨΥΞΗΣ για λίγο.
Στη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ 
χρησιμοποιείται η χαμηλή ταχύτητα του ανε-
μιστήρα ή ένας ελαφρύς αέρας για την πρό-
ληψη εκροής του λιωμένου νερού. 
(Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ρυθμι-
σμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.) 

• Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή, 
απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι η εσωτερική 
θερμοκρασία να φτάσει στην καθορισμένη 
θερμοκρασία.

■ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ)

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Συνήθως, ο χρόνος που απαιτείται για την 

επίτευξη της ρυθμισμένης εσωτερικής θερ-
μοκρασίας είναι περισσότερος στη ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ παρά στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΨΥΞΗΣ.
Συνιστούμε να ξεκινάτε τη λειτουργία εκ των 
προτέρων χρησιμοποιώντας τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

Εκτελέστε την ακόλουθη λειτουργία, για να 
αποτρέψετε τη μείωση της απόδοσης θέρμαν-
σης και την εξαγωγή ψυχρού αέρα.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
• Χρησιμοποιείται ένα σύστημα κυκλοφορίας 

θερμού αέρα και για το λόγο αυτό χρειάζεται 
κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να θερμανθεί 
ολόκληρο το δωμάτιο έπειτα από την έναρξη 
της λειτουργίας.

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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• Ο εσωτερικός ανεμιστήρας τίθεται σε λει-
τουργία, για να διοχετεύσει ένα ελαφρύ 
ρεύμα αέρα αυτόματα μέχρι η θερμοκρασία 
στο εσωτερικό του κλιματιστικού να φτάσει 
σε ένα ορισμένο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή στο 
τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη 
“ ”. Αφήστε το όπως είναι και περιμέ-
νετε για λίγο.
(Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ρυθμι-
σμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.)

• Η διεύθυνση της ροής αέρα γίνεται οριζόντια 
ώστε να αποτρέπεται ένα ρεύμα ψυχρού 
αέρα προς τα άτομα. (Στο τηλεχειριστήριο 
εμφανίζεται η ρυθμισμένη διεύθυνση ροής 
αέρα.) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
(Λειτουργία απομάκρυνσης πάγου για την 
εξωτερική μονάδα)
• Καθώς αυξάνεται ο πάγος στις σωληνώσεις 

της εξωτερικής μονάδας, μειώνεται η από-
δοση της θέρμανσης και το κλιματιστικό 
μεταβαίνει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.

• Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας στα-
ματά και στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου 
εμφανίζεται η ένδειξη “ ”.
Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο, ο θερμός 
αέρας σταματά και ανάβει η λυχνία της ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ στη μονάδα λήψης 
φωτός. 
(Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ρυθμι-
σμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.)

• Μετά από το πολύ 10 λεπτά στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ, το κλιματιστικό επιστρέφει στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

• Η διεύθυνση ροής του αέρα γίνεται οριζόντια. 
(Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η διεύ-
θυνση ροής αέρα που έχει οριστεί.)

• Στη διάρκεια ή μετά τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥ-
ΞΗΣ βγαίνουν λευκές αναθυμιάσεις από την 
είσοδο ή την έξοδο αέρα στο κλιματιστικό. 
(Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “VI.” της σελίδας 
17.)

• Ένα σφύριγμα και ένας ήχος “Σα” ενδέχεται 
να ακουστεί κατά τη διάρκεια αυτής της λει-
τουργίας.

Σχετικά με την θερμοκρασία του εξωτερι-
κού αέρα και την απόδοση θέρμανσης
• Η απόδοση θέρμανσης του κλιματιστικού μει-

ώνεται όταν μειώνεται η θερμοκρασία του 
εξωτερικού αέρα. 
Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το 
κλιματιστικό σε συνδυασμό με άλλα συστή-
ματα θέρμανσης.
(Όταν χρησιμοποιείται καυστήρας, να αερί-
ζετε τακτικά το δωμάτιο.)

Μην χρησιμοποιείτε τον καυστήρα σε θέση 
όπου ο αέρας του κλιματιστικού κατευθύνεται 
επάνω του.

• Όταν ο θερμός αέρας παραμένει κάτω από 
την οροφή και αισθάνεστε τα πόδια σας κρύα, 
προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε έναν ανεμι-
στήρα για την κυκλοφορία του αέρα μέσα στο 
δωμάτιο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυν-
θείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.

• Όταν η εσωτερική θερμοκρασία υπερβεί τη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία, η εσωτερική 
μονάδα βγάζει μια ελαφριά αύρα (μεταβαίνει 
στη λειτουργία ελαφρού αέρα). Η διεύθυνση 
ροής του αέρα γίνεται οριζόντια. (Στο τηλε-
χειριστήριο εμφανίζεται η ρυθμισμένη ταχύ-
τητα ανεμιστήρα και διεύθυνση ροής του 
αέρα.) 

■ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

• Αυτή η λειτουργία μειώνει τα επίπεδα υγρα-
σίας χωρίς να μειώνει και την εσωτερική θερ-
μοκρασία. Η εσωτερική θερμοκρασία που 
ανιχνεύεται μόλις πατηθεί το κουμπί λειτουρ-
γίας είναι η θερμοκρασία που έχει οριστεί. 
Στο σημείο αυτό, η ταχύτητα του ανεμιστήρα 
και η θερμοκρασία ρυθμίζονται αυτόματα, 
επομένως το τηλεχειριστήριο δεν εμφανίζει 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τη ρυθμι-
σμένη θερμοκρασία.
Για να μειώσετε αποτελεσματικά τη θερμο-
κρασία και την υγρασία του εσωτερικού 
χώρου, μειώστε πρώτα την εσωτερική θερμο-
κρασία χρησιμοποιώντας τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΨΥΞΗΣ και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝ-
ΣΗΣ. Όταν μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία 
ενδέχεται να σταματήσει η ροή του αέρα από 
την εσωτερική μονάδα.

• Όταν λειτουργεί συνεχώς στην κατεύθυνση 
της ροής αέρος προς τα κάτω, ο αέρας φυσάει 
στην αυτόματα καθορισμένη κατεύθυνση για 
μια χρονική περίοδο, ώστε να αποφευχθεί η 
συμπύκνωση του οριζόντιου πτερυγίου. (Το 
τηλεχειριστήριο εμφανίζει την κατεύθυνσης 
της ροής αέρα που έχει οριστεί.)

• Αν χρησιμοποιείται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ όταν η εσωτερική θερ-
μοκρασία είναι χαμηλή, δημιουργείται πάγος 
στον εναλλάκτη θερμότητας της εσωτερικής 
μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, το κλιμα-
τιστικό μεταβαίνει αυτόματα στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ για λίγο.
Χρησιμοποιείται η χαμηλή ταχύτητα ανεμι-
στήρα ή ένας ελαφρύς αέρας για την πρό-
ληψη εκροής του λιωμένου νερού.
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■ ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΥ
• Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη 

από 70 dB(A).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
Η προσαρμογή της διεύθυνσης ροής αέρα μπο-
ρεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε έξοδο 
αέρα. (BRC1E52 μόνο)
• Ελέγξτε το αναγνωριστικό σημάδι εξόδου 

αέρα (ανατρέξτε στη σελίδα 5) και χρησιμο-
ποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ορίσετε τη 
διεύθυνση ροής του αέρα. (Για λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο λει-
τουργίας του τηλεχειριστηρίου.)

• Τα οριζόντια πτερύγια στην έξοδο αέρα κλεί-
νουν ενόσω σταματά η εσωτερική μονάδα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ/ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ, για να προσαρμό-
σετε τη διεύθυνση της ροής αέρα. 

Η ένδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ 
ΑΕΡΑ κινείται όπως παρουσιά-
ζεται στα αριστερά και η διεύ-
θυνση ροής αέρα μεταβάλλεται 
συνεχώς. (Αυτόματη ρύθμιση 
περιστροφής)

Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΣΑΡ-
ΜΟΓΗ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ, για να επιλέξετε 
τη διεύθυνση αέρα που επιθυ-
μείτε.

Η ένδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ 
ΑΕΡΑ σταματά να κινείται και η 
διεύθυνση ροής αέρα σταθερο-
ποιείται (Ρύθμιση σταθεροποι-
ημένης διεύθυνσης ροής 
αέρα).

Προσαρμογή επάνω και κάτω

Παλινδρόμηση

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
Στις ακόλουθες συνθήκες, ο μικροϋπολογιστής 
ελέγχει τη διεύθυνση ροής αέρα, επομένως 
μπορεί να διαφέρει από την ένδειξη στην 
οθόνη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Σε περίπτωση FUQ)
• Όταν εκτελείται ομαδικός έλεγχος στο 

σύστημα ταυτόχρονης λειτουργίας (δίδυμο 
και τριπλό), η κατεύθυνση της ροής αέρα δεν 
μπορεί να ρυθμιστεί εξατομικευμένα στις 
δευτερεύουσες μονάδες.

Τρόπος 
λειτουρ-
γίας

• ΨΥΞΗ
• ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΨΥΞΗ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

• ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διεύ-
θυνση 
επάνω και 
κάτω

Ο αέρας φυσάει 
στην αυτόματα 
ρυθμισμένη διεύ-
θυνση για ορι-
σμένο χρονικό 
διάστημα προκει-
μένου να απο-
τραπεί η 
συμπύκνωση στα 
οριζόντια πτερύ-
για.
• Όταν λειτουρ-

γεί συνεχώς σε 
καθοδική 
κατεύθυνση 
ροής του αέρα

Η διεύθυνση 
ροής του αέρα 
γίνεται οριζό-
ντια, ώστε να μην 
φυσάει απευ-
θείας προς το 
σώμα σας.
• Όταν η θερμο-

κρασία δωμα-
τίου είναι 
υψηλότερη 
από τη ρυθμι-
σμένη θερμο-
κρασία

• Όταν ξεκινά η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ή 
κατά τη διάρ-
κεια της ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ (σε 
περίπτωση που 
σχηματιστεί 
πάγος στην 
εξωτερική 
μονάδα)

Εσωτερική 
μονάδα 
(Δευτερεύουσα)

Εσωτερική 
μονάδα 
(Κύρια)

Εξωτερική 
μονάδα

Εξωτερική 
μονάδα

ΤριπλόΤηλεχειριστήριο
Δίδυμο

Εσωτερική 
μονάδα 
(Δευτερεύουσα)
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Όταν ρυθμίζετε τη διεύθυνση ροής του αέρα, 
σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις παρα-
πάνω θέσεις της περσίδας ροής αέρα.

Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να 
διασφαλίζεται η λειτουργία του κλιματιστικού.
• Αποτρέψτε την απευθείας ηλιακή ακτινοβο-

λία από το παράθυρο χρησιμοποιώντας κουρ-
τίνες ή στόρια στη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΨΥΞΗΣ.

• Κρατάτε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. 
Εάν οι πόρτες και τα παράθυρα παραμείνουν 
ανοιχτά, ο αέρας του δωματίου θα διαφεύγει 
και θα μειώνεται το αποτέλεσμα της ψύξης 
και της θέρμανσης.

• Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά 
στην είσοδο και έξοδο αέρα του κλιματιστι-
κού. Ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση ή να 
διακοπεί η λειτουργία.

• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία δωματίου σωστά 
για άνετο περιβάλλον. Αποφεύγετε την υπερ-
βολική θέρμανση ή ψύξη.
Διαφορετικά, προκαλείται σπατάλη ενέρ-
γειας.

• Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 
“ ” ή το μήνυμα “Καθαρίστε το Φίλτρο” 
απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό 
για τον καθαρισμό των φίλτρων.
(Ανατρέξτε στην ενότητα “8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” 
της σελίδας 11.)
Σε περίπτωση λειτουργίας της εσωτερικής 
μονάδας με βρώμικο φίλτρο αέρα ενδέχεται 
να μειωθεί η απόδοση ή να προκληθεί δυσλει-
τουργία.

• Τοποθετήστε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και 
στερεοφωνικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 m 
μακριά από την εσωτερική μονάδα και το 
τηλεχειριστήριο.
Οι εικόνες ενδέχεται να εμφανίζονται παρα-
μορφωμένες και να δημιουργείται θόρυβος.

7. ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνιστώμενες θέσεις διεύθυνσης ροής αέρα

Ψύξη

Θέρμανση

• Κλείστε το διακόπτη ισχύος όταν η συσκευή 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Όταν ο ασφαλειοδιακό-
πτης είναι ενεργοποιημένος καταναλώνεται 
μια μικρή ποσότητα ρεύματος ακόμα και όταν 
το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας. 
(*1)
Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος για 
εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά την επαναλει-
τουργία, ανοίξτε το διακόπτη ισχύος 6 ώρες 
πριν από το χειρισμό, για ομαλή λειτουργία.
(Ανατρέξτε στην ενότητα “8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” 
της σελίδας 11.) (*2)
*1 Η ισχύς που καταναλώνεται ενώ η εξωτε-

ρική μονάδα δεν λειτουργεί εξαρτάται 
από το μοντέλο.

*2 Η ρύθμιση που ίσχυε πριν από το κλείσιμο 
του διακόπτη ισχύος αποθηκεύεται. (Η 
ρύθμιση χρονοδιακόπτη απαλείφεται.)

• Χρησιμοποιήστε πλήρως τη λειτουργία προ-
σαρμογής της διεύθυνσης ροής αέρα.
Ο κρύος αέρας συγκεντρώνεται στο πάτωμα 
ενώ ο θερμός αέρας συγκεντρώνεται κάτω 
από το ταβάνι.
Ρυθμίστε τη διεύθυνση ροής αέρα σε οριζό-
ντια θέση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
ΨΥΞΗΣ ή της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ και ρυθμίστε την προς τα κάτω 
κατά τη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ.
Μην αφήνετε τον αέρα να φυσάει απευθείας 
σε ανθρώπους.

• Χρησιμοποιήστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΚΟΠΤΗ αποτελεσματικά.
Απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι η εσωτερική 
θερμοκρασία να φτάσει στην καθορισμένη 
θερμοκρασία. Συνιστούμε να ξεκινάτε τη λει-
τουργία εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας 
τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.
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11 Ελληνικά

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΡ-
ΒΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια (όπως 
σπρέι για τα μαλλιά και εντομοκτόνα) κοντά 
στο κλιματιστικό.

• Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με βενζίνη ή 
αραιωτικά.
Μπορούν να προκληθούν ρωγμές, ηλεκτρο-
πληξία ή πυρκαγιά.

• Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή ράβδους 
μέσα στην είσοδο του αέρα, στην έξοδο του 
αέρα ή στο οριζόντιο πτερύγιο. Ο ανεμιστή-
ρας περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα και θα 
μπορούσατε να τραυματιστείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρ-
καγιά λόγω διαρροής.

• Διασφαλίζετε την απενεργοποίηση της μονά-
δας όταν εκτελούνται εργασίες συντήρησης 
στο κλιματιστικό και αποσυνδέετε τον ασφα-
λειοδιακόπτη.
Εάν δεν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία 
και τραυματισμοί.

• Όταν εργάζεστε σε ένα ψηλό σημείο, προσέ-
χετε που πατάτε.
Αν δεν είναι σταθερή η σκαλωσιά μπορεί να 
προκληθεί τραυματισμός από πτώση ή παρα-
πάτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Μην αφαιρείτε το φίλτρο αέρα, παρά μόνο για 

καθαρισμό. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
• Μην προσαρτάτε υλικά (όπως χαρτοπετσέ-

τες) διαφορετικές από το συγκεκριμένο φίλ-
τρο αέρα στην είσοδο του αέρα. Η απόδοση 
μπορεί να μειωθεί και να προκληθεί διαρροή 
νερού/σχηματισμός πάγου.

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
(ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗΣ)

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Όταν το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την ένδειξη 
“ ” ή “Καθαρίστε το Φίλτρο”, πρέπει να 
καθαρίσετε το φίλτρο.
• Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από συγκεκρι-

μένο χρόνο λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο εμφάνισης 

της ένδειξης “ ” ή “Καθαρίστε το Φίλτρο”.
Εάν η εσωτερική μονάδα πρόκειται να χρησι-
μοποιηθεί σε χώρο όπου ο αέρας είναι πιο 
μολυσμένος, απευθυνθείτε στον τοπικό αντι-
πρόσωπο για λύση.

• Αν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τη ρύπανση 
από το φίλτρο αέρα, αντικαταστήστε το φίλ-
τρο αέρα. 
(Το φίλτρο αέρα για αντικατάσταση είναι προ-
αιρετικό εξάρτημα)

1. Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης.
Σύρετε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά αργά 
προς τα κάτω στη γρίλια αναρρόφησης. 

2. Βγάλτε το φίλτρο αέρα.
Εκτελέστε τις εργασίες με τη σειρά που ανα-
φέρεται πιο κάτω.
1 Τραβήξτε το άκρο του φίλτρου αέρα με 

κλίση προς τα κάτω και απαγκιστρώστε 
την οπή αγκίστρωσης του φίλτρου αέρα 
από την προβολή της γρίλιας. (δεξιά και 
αριστερά)

Μόλυνση
Εμφανίζεται η χρονική 
ένδειξη

Κανονική
2500 ώρες
(αντιστοιχεί σε ένα 
έτος)

Περισσότερο 
μολυσμένο

1250 ώρες
(αντιστοιχεί σε μισό 
έτος)

Διακόπτης Διακόπτης
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2 Σηκώστε το φίλτρο αέρα και απαγκιστρώ-
στε την οπή αγκίστρωσης του φίλτρου 
αέρα από την προβολή στο επάνω μέρος 
της γρίλιας. (αριστερά και δεξιά) 

3. Καθαρίστε το φίλτρο.
Καθαρίστε τη ρύπανση με ηλεκτρική σκούπα 
ή πλύνετε με νερό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Μην πλένετε το φίλτρο με νερό θερμοκρα-

σίας 50°C ή υψηλότερης. 
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και 
παραμόρφωση. 

• Μην θερμαίνετε το φίλτρο με φωτιά. 
Μπορεί να προκαλέσει κάψιμο.

4. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα. 
Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα με την αντί-
θετη σειρά από αυτή που αναφέρεται στο 
σημείο 2 (σελίδα 11).

5. Κλείστε τη γρίλια αναρρόφησης.
Σύρετε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά, ανεβά-
στε αργά τη γρίλια αναρρόφησης και στερε-
ώστε την με ασφάλεια με την αντίθετη σειρά 
από αυτή που αναφέρεται στο σημείο 1 
(σελίδα 11).

Αν το φίλτρο 
είναι πολύ 
βρώμικο, πλύ-
νετε με ουδέ-
τερο 
απορρυπα-
ντικό, χρησιμο-
ποιώντας μια 
μαλακή βούρ-
τσα.

Μετά την απο-
στράγγιση, 
στεγνώστε το 
φίλτρο αέρα 
στη σκιά.

Φίλτρο
Φίλτρο

Προβολή επάνω 
μέρους γρίλιας

Προβολή
Φίλτρο

Άκρο φίλτρου αέρα

2

1

2

1 1

2

6. Σβήστε την ένδειξη “ ” ή το μήνυμα 
“Καθαρίστε το Φίλτρο” που εμφανίζεται στο 
τηλεχειριστήριο μετά τη θέση της μονάδας 
σε λειτουργία. 
• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο συνο-

δευτικό εγχειρίδιο λειτουργίας του τηλε-
χειριστηρίου.
Η ένδειξη μπορεί να εξαφανιστεί είτε το 
σύστημα είναι σε λειτουργία ή σε κατά-
σταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Κατά το κλείσιμο της γρίλιας αναρρόφησης 

μπορεί να παγιδευτεί ο ιμάντας.
Πριν από το κλείσιμο της γρίλιας αναρρόφη-
σης επιβεβαιώστε ότι ο ιμάντας δεν προεξέ-
χει από το πλάι της γρίλιας αναρρόφησης. 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΓΡΙΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟ-
ΦΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης.
Σύρετε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά αργά 
προς τα κάτω στη γρίλια αναρρόφησης. 

Γρίλια αναρρόφησης

Ιμάντας

Διακόπτης Διακόπτης
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13 Ελληνικά

2. Αφαιρέστε τη γρίλια αναρρόφησης.
1 Αφαιρέστε τους 4 ιμάντες που είναι προ-

σαρτημένοι στην εσωτερική μονάδα. 
(Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.)

2 Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης κατά 45° 
και σηκώστε την. Στη συνέχεια απαγκι-
στρώστε την από το σημείο αγκίστρωσης. 
(3 σημεία) 

3. Βγάλτε το φίλτρο αέρα.
Ανατρέξτε στο σημείο 2 για το “ΠΩΣ ΝΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ”. (σελίδα 
11)

4. Καθαρίστε τη γρίλια αναρρόφησης.
Πλύνετε τη γρίλια αναρρόφησης με ουδέ-
τερο απορρυπαντικό χρησιμοποιώντας 
μαλακή βούρτσα και μετά αφαιρέστε το 
νερό. 

Όταν η γρίλια αναρρόφησης είναι πάρα πολύ 
βρώμικη
• Ψεκάστε το απορρυπαντικό στους ανεμιστή-

ρες αερισμού και στις περιοχές κοντά στη 
γρίλια αναρρόφησης και περιμένετε 10 
λεπτά.
Στη συνέχεια πλύνετε προσεκτικά τη γρίλια 
αναρρόφησης με νερό.

Σημείο 
αγκίστρωσης 
(3 σημεία)

Απαγκίστρωση 
του άγκιστρου

Σημεία 
αγκίστρωσης 
των ιμάντων

Σημεία 
αγκίστρωσης των 
ιμάντων (συνολικά 
4 σημεία)

Απορρυπαντικό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Μην πλένετε τη γρίλια αναρρόφησης με 

ζεστό νερό θερμοκρασίας 50°C ή πιο πάνω.
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και 
παραμόρφωση.

• Μην στεγνώνετε τη γρίλια αναρρόφησης με 
φωτιά. Μπορεί να προκαλέσει κάψιμο.

• Μην χρησιμοποιείτε πετρέλαιο, βενζίνη, αραι-
ωτικά, άμμο λείανσης και υγρά εντομοκτόνα 
που πωλούνται στην αγορά.
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και 
παραμόρφωση.

5. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.
Ανατρέξτε στο σημείο 4 για το “ΠΩΣ ΝΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ”. (σελίδα 
12)

6. Συνδέστε τη γρίλια αναρρόφησης.
Τοποθετήστε τη γρίλια αναρρόφησης ακο-
λουθώντας την αντίθετη σειρά από αυτή 
που αναφέρεται στο σημείο 2.

7. Κλείστε τη γρίλια αναρρόφησης.
Σύρετε ταυτόχρονα τα 2 κουμπιά με την 
αντίθετη σειρά από αυτή που αναφέρεται 
στο σημείο 1, τραβήξτε αργά τη γρίλια αναρ-
ρόφησης και στερεώστε τη με ασφάλεια.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
• Σκουπίστε τα με ένα στεγνό μαλακό πανί.
• Όταν ο λεκές δεν μπορεί να αφαιρεθεί, βου-

τήξτε το πανί σε ουδέτερο απορρυπαντικό 
αραιωμένο με νερό και στρίψτε το πανί. 
Αφού σκουπίσετε το λεκέ με αυτό το ύφασμα, 
στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Μην χρησιμοποιείτε πετρέλαιο, βενζίνη, αραι-

ωτικά, άμμο λείανσης και υγρά εντομοκτόνα 
που πωλούνται στην αγορά.
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και 
παραμόρφωση.

• Μην πλένετε με ζεστό νερό θερμοκρασίας 
50°C ή πιο πάνω.
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και 
παραμόρφωση.
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■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΟ-
ΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Επιβεβαιώστε τα παρακάτω.
• Ελέγξτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα 

δεν είναι μπλοκαρισμένες.
Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια.
Τα εμπόδια μειώνουν την ταχύτητα του ανε-
μιστήρα και προκαλούν μείωση της απόδοσης 
και θραύση στις συσκευές.

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
• Αφού καθαρίσετε το φίλτρο αέρα, μην ξεχά-

σετε να το τοποθετήσετε ξανά.
(Ανατρέξτε στην ενότητα “8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” 
της σελίδας 11.)
Για πληροφορίες σχετικά με το πως να εγκα-
ταστήσετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε 
ένα προαιρετικό φίλτρο αέρα, ανατρέξτε στο 
συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήστη του φίλτρου 
αέρα.

• Σβήστε την ένδειξη “ ” ή το μήνυμα 
“Καθαρίστε το Φίλτρο” που εμφανίζεται στο 
τηλεχειριστήριο μετά τη θέση της μονάδας 
σε λειτουργία. 

• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο συνοδευ-
τικό εγχειρίδιο λειτουργίας του τηλεχειρι-
στηρίου.
Η ένδειξη μπορεί να εξαφανιστεί είτε το 
σύστημα είναι σε λειτουργία ή σε κατάσταση 
αναμονής.

Ενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος τουλάχι-
στον 6 ώρες πριν από τη λειτουργία.
• Αυτό απαιτείται για την ομαλή ενεργοποίηση 

και την προστασία του κλιματιστικού.
• Στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί η ένδειξη, 

όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ισχύος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εντός 6 ωρών μετά 
από την παροχή ρεύματος προς το κλιματι-
στικό.
Ορισμένες σειρές μοντέλων εκτελούν τις παρα-
κάτω λειτουργίες με σκοπό την προστασία των 
συσκευών.
Εάν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εκτελεστεί 
εντός 6 ωρών μετά από την παροχή ρεύματος 
προς το κλιματιστικό, ο εσωτερικός ανεμιστή-
ρας σταματά να λειτουργεί για περίπου 10 
λεπτά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 
εξωτερικής μονάδας για την προστασία των 
συσκευών.
Η παραπάνω λειτουργία εκτελείται όχι μόνο τη 
στιγμή της εγκατάστασης, αλλά σε κάθε ενερ-

γοποίηση/απενεργοποίηση του ασφαλειοδιακό-
πτη.
Για άνετη χρήση μην απενεργοποιείτε τον 
ασφαλειοδιακόπτη κατά την εποχική χρήση της 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ενεργοποιήστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
για μισή μέρα με καλό καιρό και στεγνώστε την 
εσωτερική μονάδα.
• Αυτό μπορεί να αποτρέψει το σχηματισμό 

μούχλας.
Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος.
• Όταν ο ασφαλειοδιακόπτης είναι ενεργοποι-

ημένος καταναλώνονται κάποια watt ρεύμα-
τος ακόμα και όταν το κλιματιστικό δεν 
βρίσκεται σε λειτουργία.
Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος για 
εξοικονόμηση ενέργειας.

• Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα εξαφανι-
στεί, όταν απενεργοποιήσετε το διακόπτη 
ισχύος. 

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
• Μην ξεχάσετε να επανατοποθετήσετε το φίλ-

τρο αέρα στην αρχική του θέση μετά από τον 
καθαρισμό.
(Ανατρέξτε στην ενότητα “8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” 
της σελίδας 11.)
Για πληροφορίες σχετικά με το πως να εγκα-
ταστήσετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε 
ένα προαιρετικό φίλτρο αέρα, ανατρέξτε στο 
συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήστη του φίλτρου 
αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το εσωτερικό του κλιματιστικού μπορεί να 
μολυνθεί μετά από πολλές περιόδους χρήσης 
και να προκληθεί μείωση της απόδοσης και 
διαρροή νερού.
Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για 
λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό του 
εσωτερικού της εσωτερικής μονάδας. Αυτή η 
εργασία πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό.
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9-1. FUQ

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν υποδεικνύουν 
βλάβη του κλιματιστικού
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εντός 6 ωρών μετά 

από την παροχή ρεύματος προς το κλιματι-
στικό.
Ορισμένες σειρές μοντέλων εκτελούν τις 
παρακάτω λειτουργίες με σκοπό την προστα-
σία των συσκευών.
Εάν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εκτελεστεί 
εντός 6 ωρών μετά από την παροχή ρεύματος 
προς το κλιματιστικό, ο εσωτερικός ανεμιστή-
ρας σταματά να λειτουργεί για περίπου 10 
λεπτά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 
εξωτερικής μονάδας για την προστασία των 
συσκευών.
Η παραπάνω λειτουργία εκτελείται όχι μόνο 
τη στιγμή της εγκατάστασης, αλλά σε κάθε 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ασφαλει-
οδιακόπτη.
Για άνετη χρήση μην απενεργοποιείτε τον 
ασφαλειοδιακόπτη κατά την εποχική χρήση 
της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

I. ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
• Το κλιματιστικό δεν ξαναρχίζει αμέσως 

αφού πιέσετε το κουμπί λειτουργίας/δια-
κοπής.

• Το κλιματιστικό δεν επανεκκινείται αμέ-
σως όταν το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΑΣ επαναφέρεται στην 
προηγούμενη θέση του αφού το πιέσετε.
Αν ανάψει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το κλι-
ματιστικό είναι σε κανονική κατάσταση.
Δεν επανεκκινείται αμέσως επειδή ενερ-
γοποιείται μια διάταξη ασφαλείας για την 
αποφυγή υπερφόρτωσης του κλιματιστι-
κού.
Μετά από 3 λεπτά το κλιματιστικό θα 
ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

• Το κλιματιστικό δεν αρχίζει να λειτουργεί 
όταν εμφανίζεται η ένδειξη “ ” 
και αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλε-
πτα αφού πιέσετε ένα κουμπί λειτουρ-
γίας.
Αυτό συμβαίνει επειδή το κλιματιστικό 
βρίσκεται κάτω από κεντρικό έλεγχο.
Η ένδειξη που αναβοσβήνει δείχνει ότι το 
κλιματιστικό δεν μπορεί να ελεγχθεί από 
το τηλεχειριστήριο.

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εντός 6 ωρών 
μετά από την παροχή ρεύματος προς το 
κλιματιστικό.

9. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Ορισμένες σειρές μοντέλων εκτελούν 
τις παρακάτω λειτουργίες με σκοπό την 
προστασία των συσκευών.
Εάν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εκτελε-
στεί εντός 6 ωρών μετά από την παροχή 
ρεύματος προς το κλιματιστικό, ο εσωτε-
ρικός ανεμιστήρας σταματά να λειτουρ-
γεί για περίπου 10 λεπτά κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της εξωτερικής 
μονάδας για την προστασία των 
συσκευών.
Η παραπάνω λειτουργία εκτελείται όχι 
μόνο τη στιγμή της εγκατάστασης, αλλά 
σε κάθε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
του ασφαλειοδιακόπτη.
Για άνετη χρήση μην απενεργοποιείτε 
τον ασφαλειοδιακόπτη κατά την εποχική 
χρήση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

• Η εξωτερική μονάδα σταματάει.
Αυτό συμβαίνει γιατί η εσωτερική θερμο-
κρασία έχει φτάσει στην καθορισμένη 
θερμοκρασία. 
Η εσωτερική μονάδα βρίσκεται στη ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ): 
Μειώστε την καθορισμένη θερμοκρα-
σία.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ): 
Αυξήστε την καθορισμένη θερμοκρα-
σία.

Η λειτουργία ξεκινάει μετά από λίγο, 
όταν το κλιματιστικό είναι σε κανονική 
κατάσταση.

• Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η 
ένδειξη “ ” και η ροή αέρα σταμα-
τάει.
Αυτό συμβαίνει επειδή το κλιματιστικό 
μεταβαίνει αυτόματα στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ για να αποτραπεί η μείωση 
της απόδοσης θερμότητας, όταν αυξάνε-
ται ο πάγος στην εξωτερική μονάδα.
Μετά το πολύ 10 λεπτά το κλιματιστικό 
επιστρέφει στην αρχική λειτουργία.
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II. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟ-
ΠΤΕΤΑΙ.
• Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζονται οι 

ενδείξεις “U4” και “U5” και η λειτουργία 
διακόπτεται. Ωστόσο, θα ξεκινήσει ξανά 
μετά από μερικά λεπτά.
Αυτό συμβαίνει επειδή απενεργοποιείται 
και διακόπτεται η επικοινωνία ανάμεσα 
στις εσωτερικές και στις εξωτερικές 
μονάδες ή στις εσωτερικές μονάδες και 
στα τηλεχειριστήρια εξαιτίας θορύβου 
που προκαλείται από άλλες συσκευές 
εκτός του κλιματιστικού.
Όταν ο ηλεκτρικός θόρυβος μειωθεί, το 
κλιματιστικό επανεκκινείται αυτόματα.

III. Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
• Τα πάτημα του κουμπιού ελέγχου ταχύ-

τητας του ανεμιστήρα δεν αλλάζει την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Στη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 
χρησιμοποιείται η χαμηλή ταχύτητα του 
ανεμιστήρα ή ένας ελαφρύς αέρας για 
την πρόληψη εκροής του λιωμένου 
νερού. 
Κατά τη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ-
ΨΥΞΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), ο 
αέρας από το κλιματιστικό σταματά για 
να εμποδίσει το φύσημα του αέρα απευ-
θείας προς το σώμα σας. Μετά από λίγο 
μπορεί να αλλαχθεί η ταχύτητα του ανε-
μιστήρα.
(Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμι-
στήρα δεν είναι δυνατή στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.)
Όταν η θερμοκρασία του δωματίου φτά-
σει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά τη 
διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
η εξωτερική μονάδα σταματά και η εσω-
τερική μονάδα μεταβαίνει σε ελαφρύ 
αέρα. 
Απαιτείται κάποια ώρα μέχρι να αλλάξει η 
ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Αυξήστε την καθορισμένη θερμοκρασία. 
Μετά από λίγο αλλάζει η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα.

IV. Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, Η' Η 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ-
ΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕ-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
• Τα οριζόντια πτερύγια δεν κινούνται 

όταν στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η 
ένδειξη της λειτουργίας κίνησης των 
πτερυγίων.
<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ>
Αυτό συμβαίνει επειδή η διεύθυνση ροής 
του αέρα ρυθμίζεται σε οριζόντια διεύ-
θυνση μετά από την έναρξη της λειτουρ-
γίας ή όταν η εσωτερική θερμοκρασία 
είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη θερ-
μοκρασία, ώστε να μην πέφτει ο αέρας 
κατευθείαν επάνω σας.
Μετά από λίγο, ξεκινά η λειτουργία 
κίνησης των πτερυγίων.
(Ανατρέξτε στην ενότητα “ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ” της σελίδας 
9.)

• Η ένδειξη διεύθυνσης ροής αέρα του τηλε-
χειριστηρίου διαφέρει από την τρέχουσα 
λειτουργία των οριζόντιων πτερυγίων.
<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ>
Όταν οριστεί η λειτουργία σε καθοδική 
διεύθυνση ροής αέρα, η διεύθυνση 
ροής αέρα διαφέρει από αυτήν που 
εμφανίζεται για κάποιο χρονικό διά-
στημα, προκειμένου να αποτραπεί η 
συμπύκνωση στα οριζόντια πτερύγια.

<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ>
Αυτό συμβαίνει επειδή η διεύθυνση 
ροής του αέρα ρυθμίζεται σε οριζόντια 
διεύθυνση μετά από την έναρξη της λει-
τουργίας ή όταν η εσωτερική θερμοκρα-
σία είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία, ώστε να μην πέφτει ο 
αέρας κατευθείαν επάνω σας.
Μετά από λίγο, η διεύθυνση ροής του 
αέρα αλλάζει στην καθορισμένη διεύ-
θυνση.
(Ανατρέξτε στην ενότητα “ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ” στη σελίδα 9.)
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V. ΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ
• Τα οριζόντια πτερύγια δεν κλείνουν 

ακόμα και όταν τερματιστεί η λειτουργία.
Αυτό συμβαίνει επειδή τα οριζόντια πτε-
ρύγια κλείνουν αφού πρώτα σταματήσει 
η ροή αέρα από το κλιματιστικό.
Μετά από λίγο, τα οριζόντια πτερύγια 
κλείνουν.

VI. ΒΓΑΙΝΕΙ ΛΕΥΚΗ ΠΑΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙ-
ΣΤΙΚΟ
• Όταν υπάρχει υψηλή υγρασία στη διάρ-

κεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ. (σε μέρη 
με λάδια ή σκόνες)
Αν το εσωτερικό μιας εσωτερικής μονά-
δας είναι ιδιαίτερα βρώμικο, η κατανομή 
της θερμοκρασίας μέσα στα δωμάτια 
γίνεται ανομοιογενής.
Πρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό της 
εσωτερικής μονάδας. 
Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρι-
σμό της εσωτερικής μονάδας. 
Αυτός ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται 
από εξειδικευμένο τεχνικό.
Ελέγξτε το περιβάλλον χρήσης.

• Όταν το κλιματιστικό μεταβαίνει στη ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ μετά από τη ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ και στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
Η υγρασία που δημιουργείται από την 
απόψυξη μετατρέπεται σε ατμό και εκλύ-
εται.
Όταν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεί-
χνει “ ”, ή η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥ-
ΞΗΣ είναι σε χρήση.

VII. ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
• Ακούγεται ένα κουδούνισμα μετά την 

εκκίνηση της εσωτερικής μονάδας.
Ο ήχος αυτός παράγεται όταν τίθενται σε 
λειτουργία τα μοτέρ για την κίνηση των 
οριζόντιων πτερυγίων.
Θα μειωθεί μετά από περίπου ένα λεπτό.

• Ακούγεται ένας χαμηλός διαρκής ήχος 
ροής “Σου” όταν το σύστημα βρίσκεται στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ή ΑΠΟΨΥΞΗΣ ή ένας 
ήχος κελαρύσματος όταν το κλιματιστικό 
βρίσκεται στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
Αυτός είναι ο ήχος του ψυκτικού αερίου 
που ρέει μέσα στην εσωτερική και εξωτε-
ρική μονάδα.

• Ακούγεται ένας ήχος “Σου” στην αρχή ή 
αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας 
ή ακούγεται στην αρχή ή αμέσως μετά τη 
διακοπή της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ. 
Αυτός είναι ο θόρυβος του ψυκτικού που 
προκαλείται από το σταμάτημα και την 
αλλαγή ροής αέρα.
Κατά τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, το 
κλιματιστικό μεταβαίνει αυτόματα στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ. 
Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η 
ένδειξη “ ”.
Μετά το πολύ 10 λεπτά το κλιματιστικό 
επιστρέφει στην αρχική λειτουργία.

• Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται στη ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ή είναι σταματημένο 
ακούγεται ένα συνεχής ήχος ροής “Σα”.
Ο ήχος ακούγεται όταν λειτουργεί η 
αντλία εκκένωσης.
Αποστραγγίζεται η υγρασία που αποβάλ-
λεται από τον εσωτερικό αέρα κατά τη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ. 

• Ένας ήχος σαν τρίξιμο “Πίσι-πίσι” ακού-
γεται όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε 
λειτουργία ή αφού σταματήσει να λει-
τουργεί.
Η διαστολή και συστολή των πλαστικών 
εξαρτημάτων που προκαλείται από την 
αλλαγή της θερμοκρασίας δημιουργεί 
αυτό το θόρυβο.

VIII. ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
• Είναι δυνατόν η μονάδα να αποβάλλει 

σκόνη κατά την αρχή της λειτουργίας της 
ύστερα από μακρά περίοδο αδράνειας.
Η σκόνη που απορροφάται από τη 
μονάδα αποβάλλεται.

IX. ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΔΥΟΥΝ 
ΟΣΜΕΣ
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Η μονάδα απορροφά τη μυρωδιά των 
δωματίων, των επίπλων, των τσιγάρων 
κλπ. και κατόπιν τις αποβάλλει.
Αν ανησυχείτε για τις οσμές, μπορείτε να 
ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
σε μηδενική ροή αέρα όταν η εσωτερική 
θερμοκρασία φτάσει στη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.
Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον 
τοπικό αντιπρόσωπο.
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X. ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΔΡΟΣΙΖΕΙ ΙΚΑΝΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Το κλιματιστικό λειτουργεί στη ΛΕΙΤΟΥΡ-

ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.
Αυτό συμβαίνει επειδή η λειτουργία προ-
γράμματος αφύγρανσης μειώνει τη θερ-
μοκρασία του εσωτερικού όσο το 
δυνατόν λιγότερο.
Μειώστε τη θερμοκρασία του εσωτερι-
κού χρησιμοποιώντας τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΨΥΞΗΣ και, στη συνέχεια, χρησιμοποιή-
στε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.
(Ανατρέξτε στην ενότητα “ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ” της σελίδας 8.)

• Διαβάστε για τα χαρακτηριστικά της ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ, τα χαρακτηριστικά 
της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και τα 
χαρακτηριστικά της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ στις σελί-
δες 7-8.

9-2. FXUQ

Διαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουρ-
γίας της εξωτερικής μονάδας.

10-1. FUQ

Ελέγξτε τα εξής πριν να ζητήσετε μια επισκευή.

1. Αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί καθόλου.
• Ελέγξτε αν έχει καεί κάποια ασφάλεια.

Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
• Ελέγξτε εάν ο διακόπτης ισχύος είναι 

ανοικτός. 
Εάν ο διακόπτης ισχύος είναι στη θέση 
ΔΙΑΚΟΠΗ (OFF), βάλτε το στο ρεύμα με 
τον διακόπτη του διακόπτη ισχύος.
Εάν η γλωττίδα του ασφαλειοδιακόπτη 
είναι στη θέση διέγερσης, μην ενεργοποι-
είτε το ρεύμα με τον ασφαλειοδιακόπτη.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρό-
σωπο.

10. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ

Καρτέλα

Θέση 
διαδρομής

Ασφαλειοδιακόπτης 
(Διακόπτης διαρροής γείωσης)

ON

OFF

• Ελέγξτε μήπως υπάρχει διακοπή ρεύμα-
τος.
Περιμένετε να έρθει πάλι το ρεύμα. Αν 
διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας, το κλιματιστικό 
επανεκκινείται αυτόματα μετά την αποκα-
τάσταση της παροχής ρεύματος.

2. Εάν διακοπεί η λειτουργία του κλιματιστικού 
μετά την ενεργοποίησή του.
• Ελέγξτε μήπως είναι βουλωμένη η είσοδος 

ή έξοδος αέρα της εξωτερικής ή εσωτερι-
κής μονάδας.
Απομακρύνετε το εμπόδιο και φροντίστε 
να εξαερίζεται καλά.
Τα οριζόντια πτερύγια στην έξοδο αέρα 
είναι κλειστά ενόσω σταματά η εσωτερική 
μονάδα.

• Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα είναι φραγ-
μένο.
Ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό προ-
σωπικό να καθαρίσει τα φίλτρα αέρα. 
Αν το φίλτρο αέρα έχει μπουκώσει λόγω 
σκόνης ή ρύπων, το αποτέλεσμα θα είναι 
μείωση του όγκου ροής αέρα του κλιματι-
στικού, υποβάθμιση της απόδοσης του 
κλιματιστικού και αύξηση της κατανάλω-
σης ρεύματος.
Επιπλέον, από αυτό μπορεί να προκληθεί 
συμπύκνωση υγρασίας στην έξοδο αέρα.
(Ανατρέξτε στην ενότητα “8. ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ” της σελίδας 11.)

3. Το κλιματιστικό λειτουργεί αλλά δεν ψύχει 
ούτε θερμαίνει ικανοποιητικά.
• Ελέγξτε μήπως είναι βουλωμένη η είσο-

δος ή έξοδος αέρα της εξωτερικής ή εσω-
τερικής μονάδας.
Απομακρύνετε το εμπόδιο και φροντίστε 
να εξαερίζεται καλά.
Τα οριζόντια πτερύγια στην έξοδο αέρα 
κλείνουν ενόσω σταματά η εσωτερική 
μονάδα.
Τα εμπόδια μειώνουν την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα και προκαλούν μείωση της 
απόδοσης και δυσλειτουργία, όταν γίνεται 
αναρρόφηση του αποβαλλόμενου αέρα.
Προκαλείται σπατάλη ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και αυτό ενδέχεται να διακόψει τη 
λειτουργία των συσκευών.
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• Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα είναι φραγ-
μένο.
Ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό προ-
σωπικό να καθαρίσει τα φίλτρα αέρα.
Αν το φίλτρο αέρα έχει μπουκώσει λόγω 
σκόνης ή ρύπων, το αποτέλεσμα θα είναι 
μείωση του όγκου ροής αέρα του κλιματι-
στικού, υποβάθμιση της απόδοσης του 
κλιματιστικού και αύξηση της κατανάλω-
σης ρεύματος.
Επιπλέον, από αυτό μπορεί να προκληθεί 
συμπύκνωση υγρασίας στην έξοδο αέρα.
(Ανατρέξτε στην ενότητα “8. ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ” της σελίδας 11.)

• Ελέγξτε αν είναι κατάλληλη η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.
Ρυθμίστε κατάλληλη θερμοκρασία, ταχύ-
τητα ανεμιστήρα και διεύθυνση ροής 
αέρα.

• Ελέγξτε αν το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙ-
ΣΤΗΡΑ είναι ρυθμισμένο σε ΧΑΜΗΛΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
Ρυθμίστε κατάλληλη θερμοκρασία, ταχύ-
τητα ανεμιστήρα και διεύθυνση ροής αέρα.

• Ελέγξτε αν είναι σωστή η διεύθυνση ροής 
αέρα. 
Ρυθμίστε κατάλληλη θερμοκρασία, ταχύ-
τητα ανεμιστήρα και διεύθυνση ροής αέρα.

• Ελέγξτε αν είναι ανοικτές οι πόρτες ή τα 
παράθυρα.
Κλείστε πόρτες και παράθυρα για να μη 
μπει μέσα σέρας.

• Ελέγξτε αν εισέρχεται απευθείας ηλιακή 
ακτινοβολία στο χώρο (κατά την ψύξη).
Χρησιμοποιήστε κουρτίνες ή στόρια.

• Όταν υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στο 
δωμάτιο (κατά την ψύξη).

• Ελέγξτε αν η πηγή θερμότητας του δωμα-
τίου είναι υπερβολική (κατά την ψύξη).

4. Εκτελέστηκε λειτουργία ή σταμάτησε αν και 
δεν πιέστηκε το κουμπί λειτουργίας/διακο-
πής.
• Είστε σίγουροι ότι δεν χρησιμοποιείται η 

λειτουργία χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ;
Απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο 
λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

• Είστε σίγουροι ότι δεν είναι συνδεδεμένη 
καμία συσκευή τηλεχειρισμού;
Επικοινωνήστε με το δωμάτιο κεντρικού 
ελέγχου που υπέδειξε τη διακοπή.

• Είστε σίγουροι ότι δεν είναι αναμμένη η 
ένδειξη κεντρικού ελέγχου;
Επικοινωνήστε με το δωμάτιο κεντρικού 
ελέγχου που υπέδειξε τη διακοπή.

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά από 
τον έλεγχο των παραπάνω σημείων, μην 
επιχειρήσετε να το επιλύσετε μόνοι σας. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, να επικοινω-
νείτε πάντα με τον τοπικό σας προμη-
θευτή. 
Φροντίστε να αναφέρετε το σύμπτωμα και 
το όνομα του μοντέλου (αναγράφεται 
στην πινακίδα ονόματος του μοντέλου).

Αν προκύψει κάποια από τις παρακάτω δυσλει-
τουργίες, λάβετε τα παρακάτω μέτρα και επικοι-
νωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
Το κλιματιστικό πρέπει να επισκευαστεί από 
εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το κλιματιστικό παρουσιάζει προβλήματα 
κατά τη λειτουργία (μυρωδιά καμένου κ.λπ.), 
απενεργοποιήστε το ρεύμα προς το κλιματι-
στικό και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντι-
πρόσωπο. 
Αν συνεχιστεί η λειτουργία υπό αυτές τις 
συνθήκες, μπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλε-
κτροπληξία ή πυρκαγιά.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

• Αν μια διάταξη ασφαλείας, όπως μια ασφά-
λεια ή ένας διακόπτης ισχύος ή ένας διακό-
πτης διαρροής προς τη γη ενεργοποιείται 
συχνά,
Μέτρο: Μην ανοίγετε τον κεντρικό διακόπτη 

ρεύματος.

• Αν ο διακόπτης ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ δεν λειτουρ-
γεί σωστά,
Μέτρο: Απενεργοποιήστε τον κεντρικό δια-

κόπτη ρεύματος.

• Αν υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτε-
ρική μονάδα.
Μέτρο: Σταματήστε τη λειτουργία.

06_EL_3P170549-16Z.fm  Page 19  Monday, February 4, 2019  1:10 PM



Ελληνικά 20

• Αν αναβοσβήνουν οι ενδείξεις “ ”, “Αρ. 
ΜΟΝΑΔΑΣ”, και η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και 
εμφανίζεται ο “ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ”. (Σε περί-
πτωση BRC1D) 

Μέτρο: Ειδοποιήστε τον τοπικό αντιπρόσωπο 
και πληροφορήστε τον για τον εμφα-
νιζόμενο κωδικό δυσλειτουργίας.

10-2. FXUQ

Διαβάστε το συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουρ-
γίας της εξωτερικής μονάδας.

UNIT   No.

C L  H     

Λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οθόνη ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ

Αρ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ στην 
οποία παρουσιάστηκε δυσλειτουργία
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