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Οδηγίες Ασφαλείας

Εσφαλμένη εγκατάσταση λόγω αγνόησης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές
ή τραυματισμούς. Η σοβαρότητα πιθανών καταστροφών ή τραυματισμών αναφέρεται είτε ως
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ είτε ως ΠΡΟΣΟΧΗ

          ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ
Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα πάνω από 8 ετών και από άτομα με
ειδικές ανάγκες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αρκεί να επιβλέπονται από άτομα υπεύθυνα
για την ασφαλειά τους. Βεβαιωθείτε πως τα παιδιά δεν παίζουν με τη μονάδα. Ο καθαρισμός
και η συντήρησή τους δεν πρέπει να γίνονται χωρίς επίβλεψη

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• Ρωτήστε εξειδικευμένο εμπορικό δίκτυο για την εγκατάσταση του κλιματιστικού. Εσφαλμένη 
εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά.
• Η επισκευή, διατήρηση και μετακίνηση της μονάδας πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο 
τεχνικό. Εσφαλμένες επισκευές μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή σοβαρές ζημιές στο προϊόν

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
•   Αν παρουσιαστεί ασυνήθιστη κατάσταση (όπως μυρωδιά καμμένου), αμέσως απενεργοποιήστε τη 

μονάδα και αποσυνδέστε από τη πρίζα. Καλέστε τον προμηθευτή σας για οδηγίες ώστε να αποφύγετε 
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή τραυματισμό.

•   Μην βάζετε τα δάχτυλά σας, ράβδους ή άλλα αντικείμενα μέσα στην είσοδο και έξοδο αέρα. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, αφού ο ανεμιστήρας μπορεί να περιστρέφεται σε ηψηλές 
ταχύτητες.

•   Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέυ όπως σπρέυ μαλλιών, βερνίκια ή χρώματα κοντά στη μονάδα. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκκρηξη.

•   Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε μέρη κοντά ή γύρω από εύφλεκτα αέρια. Αποβαλλόμενο αέριο 
μπορεί να μαζευτεί γύρω από τη μονάδα και να προκαλέσει έκκρηξη.

•   Μην χρημοποιείτε το κλιματιστικό σε δωμάτιο με νερό (πχ. μπάνιο ή δωμάτιο με μπουγάδα). Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και να προκαλέσει καταστροφές στο προϊόν.

• Μην εκθέτετε το σώμα σας ακριβώς μπροστά από το κλιματιστικό για πολλή ώρα. 

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η αγνόησή του μπορεί να προκαλέσει 
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι αγνοώντας τις οδηγίες μπορεί να 
προκληθεί τραυματισμός ή καταστροφή στην συσκευή ή σε άλλη 
ιδιοκτησία.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε τις Οδηγίες Ασφαλείας Πριν την Εγκατάσταση
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ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
•  Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένο καλώδιο παροχής ρεύματος. Αν είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από πιστοποιημένο κέντρο σέρβις.
•  Κρατήστε καθαρή τη πρίζα. Αφαιρέστε τη σκόνη και τη βρωμιά που έχει συγκεντρωθεί γύρω από τη 

πρίζα. Βρώμικες πρίζες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
•  Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη μονάδα. Κρατήστε σταθερά τα δυο μέρη και 

αφαιρέστε. Τραβώντας απότομα τη πρίζα μπορεί προκληθούν ζημιές, που μπορεί να οδηγήσουν σε 
φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

•  Μην χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου, μην προεκτείνετε χειροκίνητα το καλώδιο και μην συνδέετε 
άλλες συσκευεές στην ίδια πρίζα με το κλιματιστικό. Κακή ηλεκτρολογική σύνδεση, μειωμένη παροχή 
και αναποτελεσματική τάση μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΥ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
•  Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε από τη πρίζα πριν καθαρίσετε. Διαφορετικά μπορεί 

να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
•  Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με μεγάλες ποσότητες νερού.
•  Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με εύφλεκτα μέσα. Εύφλεκτες ουσίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή 

παραμόρφωση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
•  Αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείτε μαζί με εστίες ή άλλες θερμαντικές συσκευές, αερίστε το δωμάτιο 

για επαρκές οξυγόνο στο χώρο.
•  Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε τη μονάδα αν δεν σκοπεύετε να την 

χρησιμοποιήσετε για αρκετό καιρό.
•  Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη μονάδα κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
•  Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η ροή του νερού στο σωλήνα.
•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
•  Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που ενδείκνυται.
•  Μην σκαρφαλώνετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην εξωτερική μονάδα.
•  Μην επιτρέπετε στο κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλες περιόδους με ανοιχτά τα παράθυρα και τις 

πόρτες, ή αν η υγρασία είναι πολύ υψηλή. 

Επεξήγηση συμβόλων που εμφανίζονται στην εσωτερική ή στην εξωτερική μονάδα:
(Για μονάδες με ψυκτικό μέσο R32 / R290):

ΠΡΟΕΊΔΟ
ΠΟΊΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο 
ψυκτικό μέσο. Αν το  ψυκτικό υγρό διαρρεύσει ή εκτεθεί σε εξωτερική 
εύφλεκτη πηγή, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Αυτό το σύμβολο σας ενημερώνει ώστε να διαβάσετε προσεκτικά το 
εγχειρίδιο λειτουργίας.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά 
με τις λειτουργίες στο εγχειρίδιο χρήστη & το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι ο χειρισμός των κλιματιστικών μονάδων 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από αδειοδοτημένους τεχνικούς, οι 
οποίοι οφείλουν να ανατρέχουν στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. 
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“        ”     

17°-32°C (63°-90°F)  0°-30°C (32°-86°F) 13°-32°C (50°-90°F)

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 18°-43°C (64°-109°F) 
-7°-43°C (19°-109°F) 18°-43°C (64°-109°F)

18°-54°C (64°-129°F) 18°-54°C (64°-129°F) 

17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

Χαρακτηριστικά  
και Λειτουργίες της μονάδας 1

Μέρη Μονάδας

Μπροστινό Πάνελ

Περσίδα

Τηλεχειριστήριο Θήκη Τηλεχειριστηρίου
(σε συγκεκριμένα μοντέλα)

Οθόνη Ενδείξεων 

Σημασία Κωδικών
στην Οθόνη

        , για τρια δευτερόλεπτα όταν:
•Timer ON έχει ρυθμιστεί
• 

 

Fresh, Swing, Turbo or Silence λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες
       , για τρια δευτερόλεπτα όταν:
• Timer OFF έχει ρυμθιστεί
• 

 

Fresh, Swing, Turbo or Silence λειτουργίες απενεργοποιηθούν.

        

όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας από ψυχρό αέρα.
        υπό συνθήκες αποπάγωσης.

        

κατά τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού 

        όταν ενεργοποιείται η προστασία από πάγο.

      

 ΣΗΜΕΊΩΣΗ:  Ο οδηγός χρήσης του τηλεχειριστηρίου δεν συμπεριλαμβάνεται 
σε αυτό το πακέτο.

        Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ECO, η οθόνη φωτίζεται 

 

σταδιακά με τα γράμματα  --  --   --ρυθμισμένη θερμοκρασία 

 
θα εμφανιστεί με καθυστέρηση 1 δευτερολέπτου.
Σε άλλες καταστάσεις, η μονάδα εμφανίζει τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. 

 
Σε κατάσταση FAN, η μονάδα θα δείξει τη θερμοκρασία δωματίου.

 Όταν παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία, εμφανίζεται κωδικός βλάβης.

“        ”   όταν η ασύρματη λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί (σε συγκεκριμένα μοντέλα)
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fresh  defrost   run  timer

 

“              ”     

“        ”     

fresh  defrost   run  timer

“        ”    

“            ” 

defrost

run

timer

17°-32°C (63°-90°F)  0°-30°C (32°-86°F) 13°-32°C (50°-90°F)

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 18°-43°C (64°-109°F) 
-7°-43°C (19°-109°F) 18°-43°C (64°-109°F)

18°-54°C (64°-129°F) 18°-54°C (64°-129°F) 

17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

BΕΛΤΊΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ιδανική Απόδοση για καταστάσεις COOL, HEAT και DRY μπορεί να επιτευχθεί στο ακόλουθο θερμοκρασιακό 
εύρος. Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί πέραν αυτού του εύρους, συγκεκριμένες λειτουργίες προστασίας 
θα ενεργοποιηθούν και θα κάνουν τη μονάδα να αποδίδει λιγότερο από το βέλτιστο.

Μονάδα Inverter

ΓΊΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ 
ΒΟΗΘΗΤΊΚΑ 
ΘΕΡΜΑΝΤΊΚΑ 
ΣΩΜΑΤΑ
Όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι κάτω 
από 0°C, συνιστούμε να 
κρατήσετε συνδεδεμένο 
στη πρίζα το κλιματιστικό 
σας για να διασφαλίσετε 
την απόδοσή του.

ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

Θερμοκρασία
Δωματίου

Εξωτερική
Θερμοκρασία (Για μοντέλα με

σύστημα χαμηλής
θερμοκρασίας)

(Για μοντέλα με σύστημα χαμηλής θερμοκρασίας)

Για ειδικά μοντέλα Για ειδικά μοντέλα

Για ειδικά μοντέλα Για ειδικά μοντέλα

Τύπος Σταθερών Στροφών

ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

Θερμοκρασία
Δωματίου

Εξωτερική
Θερμοκρασία

Για ακόμα πιο βέλτιστη απόδοση της μονάδας, ακολουθήστε:
• Κρατήστε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά.
• Περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας μέσω λειτουργιών TIMER ON και TIMER OFF.
• Μην μπλοκάρετε τις εισόδους και εξόδους αέρα.
• Ελέγχετε και καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα.
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Για λεπτομερή επεξήγηση κάθε λειτουργίας,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.

Άλλες λειτουργίες
•  Αυτόματη Επανεκκίνηση
Μετά τη διακοπή ρεύματος, η μονάδα θα
επανεκκινηθεί αυτόματα με τις αρχικές
ρυθμίσεις μόλις επανέλθει το ρεύμα.

•  Αποφυγή δημιουργιας μούχλας  
Όταν απενεργοποιήσετε τη μονάδα από 
καταστάσεις COOL, AUTO (COOL) ή DRY, το 
κλιματιστικό θα συνεχίσει να λειτουργεί σε 
χαμηλή ταχύτητα για να απομακρύνει την 
υγρασία και να αποφευχθεί η δημιουργία 
μούχλας.

•  Ανίχνευση διαρροών ψυκτικού υγρού
Όταν ανιχνεύεται διαρροή ψυκτικού υγρού η 
εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει τον κωδικό EC 
αυτόματα.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΊΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Οι εικονογραφήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο είναι για επεξηγηματικούς σκοπούς. Το πραγματικό
σχήμα της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς. Ισχύει το πραγματικό σχήμα.

• Απομνημόνευση θέσης περσίδων 
Όταν ενεργοποιήσετε τη μονάδα η θέση της 
περσίδας αποθηκεύεται στην μνήμη και θα 
επιστρέψει στη θέση που είχε επιλεγεί τελευταία 
φορά από το χρήστη.

Για λεπτομερή επεξήγηση των προχωρημένων 
λειτουργιών της μονάδας (όπως TURBO κατά- 
σταση και αυτοκαθαρισμού λειτουργία), ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεχειριστηρίου
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Ρυθμίζοντας οριζόντια γωνία 
διάχυσης του αέρα

Η οριζόντια διάχυση του αέρα πρέπει να 
ρυθμιστεί χειροκίνητα. Μετακινήστε τον 
μοχλό εκτροπής (Βλέπε Εικ. Β) και χειροκίνητα 
προασαρμόστε το στην επιθυμητή κατεύθυνση. 
Για κάποιες μονάδες, η οριζόντια γωνία διάχυσης 
μπορεί να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο. 
Παρακαλείσθε να αντρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης 
του τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΊΑ ΤΊΣ ΓΩΝΊΕΣ ΠΕΡΣΊΔΩΝ
Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία COOL ή DRY, 
μην βάζετε τη περσίδα σε πολύ κάθετη γωνία για 
μεγάλες περιόδους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού στο φύλλο της περσίδας, το 
οποίο θα πέσει στο πάτωμα ή στα έπιπλα. (Βλέπε 
Εικ. Α)

Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, η ρυθμισμένη περσίδα σε κάθετη 
γωνία μπορεί να μειώσει την απόδοση της 
μονάδας λόγω περιορισμένης ροής του αέρα.

Μην μετακινείτε τη περσίδα χειροκίνητα. Αυτό 
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη παρεμπόδιση 
του συγχρονισμού της περσίδας. Αν αυτό 
συμβεί, απενεργοποιήστε τη μονάδα και 
αποσυνδέστε τη για μερικά δευτερόλεπτα και 
επανεκκινήστε. Αυτό θα επαναφέρει τη περσίδα.

• Ρυθμίζοντας τη γωνία διάχυσης του αέρα

Προσοχή: Μην κρατάτε τη περσίδα σε 
πολύ κάθετη γωνία για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει διαρροή νερού πάνω στα 
έπιπλά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην βάζεται τα δάχτυλά σας κοντά στη 
έξοδο του αέρα. Η υψηλή ταχύτητα του αέρα 
μέσα στη μονάδα μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμούς.

Εύρος

Μοχλός
εκτροπής

Εικ. Α

Εικ. Β
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+/- 1 C/2 F +/- 1 C/2 F

• Λειτουργία Ύπνου
Η λειτουργία SLEEP χρησιμοποιείται για να 
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη 
διάρκεια του ύπνου (και δεν χρειάζεται τις ίδιες 
ρυθμίσεις θερμοκρασίας για άνετο περιβάλλον). 
Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί 
μόνο από το τηλεχειριστήριο.

Πιέστε το πλήκτρο SLEEP όταν είστε έτοιμοι 
να πάτε για ύπνο. Όταν είναι σε κατάσταση 
ΨΥΞΗΣ, η μονάδα θα αυξήσει τη θερμοκρασία 
από 1° (2°F) μετά από 1 ώρα και θα αυξήσει 
ακόμα 1° (2°F) την επόμενη ώρα. Όταν είναι σε 
κατάσταση ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, η μονάδα θα μειώσει 
τη θερμοκρασία σε 1° (2°F) μετά από μια ώρα, 
και θα τη μειώσει ακόμα 1° (2°F) μετά από μια 
ώρα.

Θα διατηρήσει τη νέα θερμοκρασία για 7 ώρες 
και μετά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η λειτουργία SLEEP δεν είναι 
διαθέσιμη σε κατάσταση FAN ή DRY.

Λειτουργία Ύπνου

Εξοικονόμιση ενέργειας κατά τη διάρκεια ύπνου

Ρύθμιση
Θερμοκρασίας 1hr 1hr

Απενεργοποίη-
ση μετά  
από 7 ώρες
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+/- 1 C/2 F +/- 1 C/2 F

Χειροκίνητη λειτουργία
(Χωρίς τηλεχειριστήριο) 2

Πώς να λειτουργήσετε τη μονάδα 
χωρίς τηλεχειριστήριο

Στη περίπτωση που το τηλεχειριστήριο 
δεν δουλεύει, το κλιματιστικό μπορεί να 
λειτουργήσει και χειροκίνητα με το MANUAL 
CONTROL κουμπί που βρίσκεται στην εσωτερική 
μονάδα. Σημειώστε ότι η χειροκίνητη λειτουργία 
δεν είναι μακροπρόθεσμη λύση και αυτό που 
συστήνεται είναι η χρήση της μονάδας με το 
τηλεχειριστήριο.

ΠΡΊΝ ΤΗΝ ΧΕΊΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ
Η μονάδα πρέπει να απενεργοποιείται πριν
τη χειροκίνητη λειτουργία της.

Για να λειτουργήσετε το κλιματιστικό σας 
χειροκίνητα:

1 . Ανοίξτε το μπροστινό πάνελ της εσωτερικής 
μονάδας. 

2. Εντοπίστε το MANUAL CONTROL κουμπί στη δεξιά 
πλευρά του πάνελ της μονάδας

3. Πατήστε το MANUAL CONTROL κουμπί μια 
φορά να ενεργοποιήσετε ξανά τη κατάσταση 
FORCED AUTO.

4. Πατήστε το MANUAL CONTROL κουμπί ξανά 
να ενεργοποιήσετε τη κατάσταση FORCED 
COOLING.

5. Πατήστε το MANUAL CONTROL κουμπί τρίτη 
φορά να κλείσετε το κλιματιστικό.

6 . Κλείστε το πάνελ της εσωτερικής μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το κουμπί manual στοχεύει σε έλεγχο 
και έκτακτης ανάγκης λειτουργία μόνο. 
Παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε 
αυτή τη λειτουργία εκτός αν έχετε χάσει το 
τηλεχειριστήριο και είναι απολύτως αναγκαίο. 
Για να επαναφέρετε τις κανονικές λειτουργίες, 
χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο να
ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Κουμπί Manual Control
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Καθαρισμός και Συντήρηση 3
Καθαρισμός Εσωτερικής Μονάδας

ΠΡΊΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΊΣΜΟ  
Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΕΊΤΕ ΤΟ ΚΛΊΜΑΤΊΣΤΊΚΟ 
ΚΑΊ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΊΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΊΣΜΟ ΚΑΊ 
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

           ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η εσωτερική μονάδα είναι πολύ βρώμικη, 
μπορείτε να την καθαρίσετε με ένα βρεγμένο πανί 
και έπειτα να σκουπίσετε με ένα στεγνό πανί.
• Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή επεξεργασμένο 
ξεσκονόπανο για τον καθαρισμό.
• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά, 
στιλβωτικά ή παρόμοια διαλύμματα για 
τον καθαρισμό. Μπορεί να προκαλέσουν 
παραμόρφωση ή ράγισμα στις πλαστικές 
επιφάνειες της μονάδας.
• Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό 
του μπροστινού πάνελ νερό πάνω από 40°C 
(104°F). Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή 
αποχρωματισμός.

Καθαρισμός του Φίλτρου Αέρα
Ένα μη συντηρούμενο κλιματιστικό μπορεί μειώνει την
απόδοση της μονάδας και να είναι βλαβερό για
την υγεία σας. Παρακαλούμε να καθαρίζετε τα
φίλτρα κάθε 15 ημέρες.
1. Ανασηκώστε το μπροστινό πάνελ της εσωτερικής 

μονάδας.
2. Πρώτα πιέστε την γλωττίδα στο άκρο του φίλτρου 

ώστε να το αποδεσμεύσετε, ανασηκώστε την και 
στη συνέχεια τραβήξτε την προς τα έξω.

3. Αφαιρέστε το φίλτρο.
4. Εάν το φίλτρο σας διαθέτει μικρό φίλτρο για την 

ανανέωση του αέρα, αποσυνδέστε το από το 
μεγαλύτερο φίλτρο. Καθαρίστε αυτό το φίλτρο.

5. Καθαρίστε το μεγάλο φίλτρο αέρα με 
ζεστό, σαπουνώδες νερό. Βεβαιωθείτε ότι 
χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αγγίζετε το φίλτρο του κλιματιστικού 
(Plasma) για τουλάχιστον 10 λεπτά αφότου 
απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Καπάκι φίλτρου

Αφαιρέστε το φίλτρο φρεσκάδας  
που βρίσκεται στο πίσω μέρος  

του μεγαλύτερου φίλτρου.  
(ορισμένα μοντέλα)

6. Καθαρίστε το φίλτρο με φρέσκο νερό, μετά 
κουνήστε το για να διώξετε το νερό.

7. Στεγνώστε το σε ψυχρό, χωρίς υγρασία δωμάτιο 
και αποφύγετε την έκθεσή του στον ήλιο.

8. Όταν στεγνώσει, επανατοποθετήστε το φίλτρο 
ανανέωσης αέρα στο μεγαλύτερο φίλτρο και στη 
συνέχεια, επανατοποθετήστε το στην εσωτερική 
μονάδα. 

9. Κλείστε το πάνελ της εσωτερικής μονάδας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν αλλάξετε τα φίλτρα ή τα καθαρίσετε, 
απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε 
από τη παροχή ρεύματος.
• Όταν μετακινείτε τα φίλτρα, μην αγγίζετε 
τα μεταλλικά μέρη της μονάδας, υπάρχει 
κίνδυνος τραυματισμού.
• Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε 
το εσωτερικό μέρος της εσωτερικής μονάδας. 
Αυτό μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση και 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Μην εκθέτετε το φίλτρο απευθείας στην
ηλιακή ακτινοβολία. Μπορεί να συρρικνωθεί.

Συντήρηση  
Μεγάλες Περίοδοι Μη Χρήσης

Αν σχεδιάζετε να μην χρησιμοποιήσετε το
κλιματιστικό για μεγάλο διάστημα, ακολουθήστε
τα παρακάτω:

Συντήρηση Πριν την έναρξη 
της περιόδου χρήσης

Μετά από μεγάλες περιόδους μη χρήσης της
συσκευής ή συνεχόμενης χρήσης της, κάντε
τα ακόλουθα:

Καθαρίστε όλα
τα φίλτρα

Έλεγχος για
κατεστραμμένα καλώδια

Έλεγχος για διαρροές

Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει  
όλες τις εισόδους και εξόδους αέρα

Απενεργοποιήστε τη μονάδα
και αποσυνδέστε τη από το ρεύμα

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία 
FAN μέχρι να στεγνώσει η 

μονάδα τελείως

Καθαρίστε όλα τα φίλτρα

Αντικαταστήστε
τις μπαταρίες

Αφαιρέστε τις μπαταρίες
από το τηλεχειριστήριο
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Σφάλματα 4
ΟΔΗΓΕΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Κοινά ζητήματα

Ζήτημα Πιθανά Αίτια

Αν κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες συμβαίνει, απενεργοποιήστε το κλιματιστικό σας αμέσως!
• Το καλώδιο παροχής είναι κατεστραμμένο ή ασυνήθιστα ζεστό
• Μυρίζετε μια περίεργη μυρωδιά
• Η μονάδα βγάζει θόρυβο ή ασυνήθιστους ήχους
• Καίγεται συχνά η ασφάλεια ή πέφτει ο ασφαλειοδιακόπτης
• Έπεσε νερό ή άλλο αντικείμενο μέσα στη μονάδα

ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΊΔΊΟΡΘΩΣΕΤΕ ΜΟΝΟΊ ΣΑΣ! ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ 
ΕΞΟΥΣΊΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΊΣ ΑΜΕΣΩΣ!

Τα ακόλουθα προβλήματα δεν αποτελούν δυσλειτουργίες και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
χρίζουν επισκευής.

Η μονάδα δεν
ενεργοποιείται
όταν πατάτε το
κουμπί ON/OFF

Η εσωτερική μονάδα
αποβάλλει 
νεφέλωμα

Η εσωτερική και
εξωτερική μονάδα
αποβάλει νεφέλωμα

Η μονάδα αλλάζει
από κατάσταση
ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
σε FAN κατάσταση

Η μονάδα έχει 3 λεπτών λειτουργία προστασίας για να προφυλάξει το 
κλιματιστικό από υπερφόρτωση. Η μονάδα δεν μπορεί να επανεκκινηθεί 
μέσα σε αυτά τα 3 λεπτά που είναι απενεργοποιημένη.

Σε μέρη με υγρασία, μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ
του αέρα του δωματίου και του κλιματιστικού μπορεί να
προκαλέσει νεφέλωμα.

Όταν η μονάδα επανεκκινηθεί σε κατάσταση ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
μετά από αποπάγωση λευκό νεφέλωμα μπορεί να αποβληθεί λόγω της 
υγρασίας που δημιουργείται από τη διαδικασία αποπάγωσης.

Η μονάδα αλλάζει τις ρυθμίσεις ώστε να αποφύγει την δημιουργία 
πάγου. Από τη στιγμή που αυξηθεί μια φορά η θερμοκρασία, η μονάδα 
θα αρχίσει να λειτουργεί με βάση τις προηγούμενες ρυθμίσεις ξανά.

Έχει επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και σε αυτό το σημείο ο 
συμπιεστής απενεργοποιείται. Η μονάδα θα επανενεργοποιηθεί όταν η 
θερμοκρασία διακυμανθεί ξανά. 
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Ζήτημα Πιθανά Αίτια

Η εσωτερική
μονάδα
κάνει θόρυβο

Η εξωτερική 
μονάδα
κάνει θόρυβο

Σκόνη αποβάλλεται 
από την εσωτερική
ή από την  
εξωτερική μονάδα

Ο ανεμιστήρας της
εξωτερικής μον. 
δεν λειτουργεί

Η λειτουργία είναι
ανώμαλη, 
απρόβλεπτη ή
η μονάδα δεν
ανταποκρίνεται

Η μονάδα 
αποβάλλει
άσχημη μυρωδιά

Η εσωτερική  
και εξωτερική
μονάδα κάνουν
θόρυβο

Ήχος από τον αέρα μπορεί να προκληθεί όταν η περσίδα
επαναρυθμίζει τη θέση της.

Η μονάδα μπορεί να κάνει διάφορους ήχους βάση της τρέχουσας 
κατάστασης λειτουργίας.

Η μονάδα μπορεί να συσσωρεύει σκόνη αν δεν χρησιμοποιείται για 
μεγάλες περιόδους, που μπορεί να αποβληθεί κατά την εκκίνησή του. 
Αυτό μπορεί να περιοριστεί με το να καλύψετε τη μονάδα σε περιόδους μη 
λειτουργίας.

Κατά τη λειτουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχεται για βέλτιστη 
απόδοση.

Παρεμβολές από τη κεραία της κινητής συσκευής και των ενισχυτών 
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Σε αυτή τη περίπτωση, δοκιμάστε:
• Αποσυνδέστε από τη πρίζα, ξανά συνδέστε.
•  Πατήστε το κουμπί ON/OFF ώστε να επανεκκινήσετε τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν το πρόβλημα συνεχίσει να υπάρχει, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή ή το 
κοντινότερο κέντρο σέρβις. Επεξηγήστε λεπτομερώς τη δυσλειτουργία της μονάδας καθώς και τον 
αριθμό του μοντέλου.

Η μονάδα μπορεί να απορροφά μυρωδιές από το περιβάλλον (όπως 
έπιπλα, μαγειρική, τσιγάρα κλπ) τα οποία αποβάλλονται κατά τη 
λειτουργία.

Τα φίλτρα της μονάδας έχουν μουχλιάσει και πρέπει να καθαριστούν.

Χαμηλός ήχος σφυρίγματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας:
Αυτό είναι φυσιολογικό και προκαλείται από το ψυκτικό υγρό που ρέει 
στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα.

Έντονος ήχος μπορεί να προκληθεί αφότου λειτουργήσει η μονάδα σε 
κατάσταση ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ λόγω της επέκτασης και συστολής των πλαστικών 
μερών της μονάδας.

Χαμηλός ήχος σφυρίγματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας:
Αυτό είναι φυσιολογικό και προκαλείται από το ψυκτικό υγρό που ρέει 
στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα.

Έντονος ήχος: Φυσιολογική επέκταση και συστολή των πλαστικών και 
μεταλλικών και προκαλείται από τις θερμοκρασιακές αλλαγές κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας.
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Ζήτημα Πιθανά Αίτια Λύση

Μειωμένη 
Απόδοση
Ψύξης

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας
μπορεί να είναι υψηλότερη
από τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος

Η είσοδος ή έξοδος αέρα της
κάθε μονάδας είναι 
φρακαρισμένη

Λειτουργία SILENCE είναι
ενεργοποιημένη

Ρύθμιση χαμηλότερης 
θερμοκρασίας

Απενεργοποιήστε τη μονάδα,
αφαιρέστε τα εμπόδια και
επανενεργοποιήστε

Λειτουργία SILENCE μπορεί μειώσει
την απόδοση μειώνοντας τις στροφές
λειτουργίας. Απενεργοποιήστε
τη λειτουργία SILENCE.

Ο εναλλάκτης θερμότητας στην
εσωτερική ή εξωτερική μονάδα
είναι βρώμικος.

Υπερβολικές πηγές θέρμανσης
στο δωμάτιο (άνθρωποι,
υπολογιστές, ηλεκτρονικές
συσκευές κλπ)

Οι πόρτες και τα παράθυρα
είναι ανοιχτά

Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας

Μειώστε τις ποσότητες από τις
θερμαντικές πηγές

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες και τα
παράθυρα είναι κλειστά κατά τη
διάρκει λειτουργίας της μονάδας

Το φίλτρο αέρα είναι 
βρώμικο

Μειωμένο ψυκτικό υγρό
λόγω διαρροής ή
παρατεταμένης χρήσης

Υπερβολική Θερμότητα
παράγεται από την
ηλιακή ακτινοβολία

Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε
σύμφωνα με τις οδηγίες

Έλεγχος για διαρροές, κουμπώστε
ξανά αν είναι αναγκαίο και γεμίστε
με υγρό

Κλείστε τα παράθυρα και τις κουρτίνες
κατά τις περιόδους αυξημένης
θερμότητας ή ηλιοφάνειας

ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Όταν συμβεί κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα πριν επικοινωνήσετε με την εταιρία 
επισκευής.
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Ζήτημα Πιθανά Αίτια Λύση
Διακοπή Ρεύματος

Αποσύνδεση από το ρεύμα

Καμμένη ασφάλεια

Ο Χρονοδιακόπτης έχει
ενεργοποιηθεί

Ο συμπιεστής είναι 
χαλασμένος
Η τάση είναι πολύ
υψηλή ή χαμηλή

Η εξωτερική θερμοκρασία είναι
χαμηλότερη από 7°C (44.5°F)

Μειωμένο ψυκτικό υγρό λόγω
διαρροής ή παρατεταμένης
χρήσης

Η μονάδα μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία ή να τεθεί σε
λειτουργία ασφαλείας. Περιμένετε 10 λεπτά αν συνεχίσει να
αναβοσβήνει ή εμφανιστούν οι κωδικοί σφαλμάτων μπορεί η
μονάδα επανέλθει από μόνη της. Αν όχι αποσυνδέστε τη από την
παροχή ρεύματος και επανασυνδέστε τη. Ενεργοποιήστε τη
μονάδα. Εάν το πρόβλημα παραμείνει αποσυνδέστε τη μονάδα
από το ρεύμα και επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο σέρβις.

Κρύος αέρας εισέρχεται από 
πόρτες και παράθυρα

Έχουν τελειώσει οι μπαταρίες

Η 3 λεπτών προστασία της 
μονάδας έχει ενεργοποιηθεί

Υπάρχει πολύ ή λίγο
ψυκτικό στο σύστημα

Ασυμπίεστο αέριο ή υγρασία
έχει εισέλθει στο σύστημα.

Αναμονή να επανέλθει
το ρεύμα

Επανεσύνδεση με το ρεύμα

Αντικατάσταση Ασφάλειας

Ο Χρονοδιακόπτης έχει
απενεργοποιηθεί

Αντικαταστήστε το συμπιεστή

Εγκαταστήστε ένα μανόμετρο να 
ρυθμίσετε τη τάση

Χρησιμοποιήστε βοηθητικά
θερμαντικά σώματα 

Ελέγξτε για διαρροές, κουμπώστε αν 
είναι απαραίτητο και ξανά
γεμίστε με ψυκτικό υγρό.

Βεβαιώστε ότι όλες οι πόρτες
και τα παράθυρα είναι κλειστά κατά 
τη διάρκεια της χρήσης

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Περιμένετε 3 λεπτά αφότου
επανεκκινήσετε τη μονάδα

Ελέγξτε για διαρροές και
ξανά γεμίστε το σύστημα
με ψυκτικό υγρό.

Αδειάστε και ξανά
γεμίστε το σύστημα
με ψυκτικό υγρό.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν το σφάλμα παραμείνει παρά τους ελέγχους και τις διαγνώσεις, απενεργοποιήστε 
τη μονάδα αμέσως και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η μονάδα
δεν δουλεύει

Η μονάδα ξεκινάει
και σταματάει 
συχνά

Μειωμένη 
απόδοση 
θέρμανσης

Εάν στην οθόνη 
εμφανίζεται ένας 
από τους παρακάτω 
κωδικούς:
 E0, E1, E2...
 P1, P2, P3...
 F1, F2, F3...

Οι ενδεικτικές 
λυχνίες συνεχίζουν 
να αναβοσβήνουν
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Αυτή η συσκευή εμπεριέχει ψυκτικό και άλλα πιθανώς επικίνδυνα υλικά. Όταν απορρίπτετε τη 
συσκευή, ο νόμος προϋποθέτει ειδική περισυλλογή και μεταχείριση. Μην απορρίπτετε το προϊόν σαν 
οικιακά ή μη διαχωρισμένα αστικά απορρίματα. 
Όταν απορρίπτεπε τη συσκευή, έχετε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Απορρίψτε τη συσκευή σε ενδεδειγμένες μονάδες απόρριψης ηλεκτρονικών συσκευών.
•Όταν αγοράζετε νέα συσκευή, ο έμπορος θα πάρει πίσω τη παλιά συσκευή χωρίς χρέωση.
•Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω τη παλιά συσκευή χωρίς χρέωση.
•Πουλήστε τη συσκευή σε πιστοποιημένο έμπορο άχρηστων μετάλλων.

  Ειδική Παρατήρηση
Η απόρριψη αυτής της συσκευής σε δάσος ή άλλο φυσικό περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο την
υγεία σας και και είναι βλαβερό για το περιβάλλον. Επικίνδυνες ουσίες μπορεί να
διαρρεύσουν στα υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στη τροφική αλυσίδα.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορεί να υποστούν αλλαγές χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση, λόγω συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπο από όπου προμηθευτήκατε το κλιματιστικό σας ή τον κατασκευαστή για 
περισσότερες λεπτομέρειες.




