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Προφυλάξεις
ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις
σε αυτό το εγχειρίδιο πριν θέσετε σε
λειτουργία τη μονάδα.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες

Η συσκευή περιέχει R32.

• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε μέρος όπου μπορεί να το βρει εύκολα ο χειριστής.
• Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε αυτό το εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.
• Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από έμπειρους ή εκπαιδευμένους χρήστες
σε καταστήματα, στην ελαφριά βιομηχανία και σε αγροκτήματα, ή για εμπορική χρήση από
ανειδίκευτα άτομα.
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν ταξινομούνται ως ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
και ΠΡΟΣΟΧΗ. Όλες περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Τηρείτε
πιστά όλες τις προφυλάξεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
• Μην τοποθετείτε, επισκευάζετε, ανοίγετε ή
αφαιρείτε το κάλυμμα. Μπορεί να σας εκθέσει
σε επικίνδυνες τάσεις. Ζητήστε από τον
αντιπρόσωπο ή έναν ειδικό να το κάνει.
• Η απενεργοποίηση της τροφοδοσίας ρεύματος
δεν θα αποτρέψει πιθανή ηλεκτροπληξία.
• Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί
σύμφωνα με την εθνική πρακτική καλωδίωσης.
• Στη σταθερή καλωδίωση πρέπει να γίνετε
χρήση μέσων αποσύνδεσης από την
τροφοδοσία με διαχωρισμό των επαφών
τουλάχιστον κατά 3 mm σε όλους τους πόλους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην αφήνετε το σώμα σας εκτεθειμένο σε
ψυχρό ή θερμό αέρα για μεγάλο διάστημα.
• Μην τοποθετείτε ένα δάχτυλο ή αντικείμενο
στην είσοδο/έξοδο αέρα.
• Σε περίπτωση που παρατηρηθεί μια η
φυσιολογική κατάσταση (οσμή καμένου κ.λπ.),
διακόψτε το κλιματιστικό και απενεργοποιήστε
τον ασφαλειοδιακόπτη.
• Θα πρέπει να αιτηθείτε την εγκατάσταση από
τον αντιπρόσωπο ή επαγγελματία πωλητή.
Η εγκατάσταση απαιτεί ειδικές γνώσεις και
δεξιότητες. Σε περίπτωση όπου ο πελάτης
εγκαταστήσει τη μονάδα μόνος του, μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία,
τραυματισμός ή διαρροή νερού.
• Μην επιλέγετε μια θέση εγκατάστασης όπου
υπάρχει πιθανότητα διαρροής εύφλεκτου
αερίου. Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή
συσσώρευσης γύρω από τη μονάδα, μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε (ON/OFF)
τον ασφαλειοδιακόπτη, ούτε να λειτουργείτε
τα κουμπιά με βρεγμένο χέρι. Μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
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• Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή
μετατοπίζετε τη μονάδα μόνοι σας. Μπορεί να
προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή διαρροή
νερού. Για επισκευή ή μετατόπιση, αιτηθείτε
σέρβις από τον αντιπρόσωπο αγοράς ή μια
αντιπροσωπεία Toshiba.
• Μην επιλέξετε μια θέση εγκατάστασης
όπου μπορεί να παρουσιάζεται υπερβολική
παρουσία νερού ή υγρασίας, όπως ένα
μπάνιο. Η φθορά της μόνωσης μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Κατά τη μετατόπιση ή επισκευή της μονάδας,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. Ένα
"τσάκισμα" στην καλωδίωση μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Κατά τη διάρκεια ενός σφάλματος (όπως
οσμή καμένου ή αδυναμία ψύξης),
διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας και
απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη. Η
συνεχής λειτουργία μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αιτηθείτε επισκευή
ή σέρβις από τον αντιπρόσωπο αγοράς ή μια
αντιπροσωπεία Toshiba.
• Θα πρέπει να αιτηθείτε εργασίες γείωσης από
τον αντιπρόσωπο ή επαγγελματία πωλητή.
Ανεπαρκής εργασία γείωσης μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην συνδέετε το
καλώδιο γείωσης με σωλήνα αερίου, σωλήνα
νερού, αλεξικέραυνο ή τηλεφωνικό καλώδιο
γείωσης.
• Αν η έξοδος σωλήνωσης εσωτερικής
μονάδας είναι εκτεθειμένη λόγω μετατόπισης,
κλείστε το άνοιγμα. Η επαφή με εσωτερικά
ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό ή ηλεκτροπληξία.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε υλικό (μέταλλο,
χαρτί ή νερό κ.λπ.) εντός του ανοίγματος
εξόδου ή εισόδου αέρα. Ο ανεμιστήρας
μπορεί να περιστρέφεται σε υψηλή ταχύτητα
εσωτερικά της μονάδας ή μπορεί να υπάρχουν

τμήματα υψηλής τάσης και μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
• Πρέπει να χρησιμοποιείτε μια ανεξάρτητη
πρίζα για την τροφοδοσία ρεύματος. Αν
χρησιμοποιείτε πρίζα διαφορετική της
ανεξάρτητης, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Όταν η μονάδα κλιματισμού δεν ψύχει, ούτε
θερμαίνει τον χώρο, μπορεί να υπάρχει
διαρροή ψυκτικού. Συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το
κλιματιστικό. Το ψυκτικό που χρησιμοποιείτε
στη μονάδα κλιματισμού είναι ασφαλές. Δεν
θα παρουσιάζει διαρροή υπό φυσιολογικές
συνθήκες λειτουργίας, αλλά αν υπάρξει
διαρροή στο δωμάτιο και έρθει σε επαφή με
πηγές θερμότητας όπως ένας θερμαντήρας ή
φούρνος, μπορεί να προκληθεί μια επιβλαβής
αντίδραση.
• Όταν νερό ή άλλες ξένες ουσίες εισέλθουν στα
εσωτερικά τμήματα, διακόψτε τη λειτουργία
της μονάδας άμεσα και απενεργοποιήστε τον
ασφαλειοδιακόπτη. Η συνεχόμενη λειτουργία
της μονάδας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά
ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το
κλιματιστικό για επισκευή.
• Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της μονάδας
κλιματισμού μόνοι σας. Αιτηθείτε τον εσωτερικό
καθαρισμό της μονάδας κλιματισμού από τον
αντιπρόσωπο. Λανθασμένος καθαρισμός
μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο των
εξαρτημάτων ρητίνης ή να αλλοιώσει τη
μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων,
οδηγώντας σε διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.
• Μην καταστρέψετε ή τροποποιήσετε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Μην συνδέετε το
καλώδιο στο μισό της διαδρομής, ούτε να
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης πολλαπλών
εξόδων που μοιράζονται άλλες συσκευές.
Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο
καλώδιο τροφοδοσίας, μην το εκθέτετε σε
θερμότητα και μην το τραβάτε. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους
που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να

παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και
η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει
να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή
νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός αν επιτηρούνται ή τους
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να
βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε ψυκτικό άλλο από το
προβλεπόμενο, για συμπλήρωμα ή
αντικατάσταση.
Διαφορετικά, ενδέχεται να αναπτυχθεί
αντικανονικά υψηλή πίεση στον ψυκτικό κύκλο,
κάτι που ενδέχεται να επιφέρει βλάβη ή έκρηξη
του προϊόντος ή σωματικό τραυματισμό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ελέγξτε την ορθή τοποθέτηση του
ασφαλειοδιακόπτη. Αν ο ασφαλειοδιακόπτης
δεν έχει τοποθετηθεί ορθά, μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία. Για τον έλεγχο της
μεθόδου εγκατάστασης, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο ή τον επαγγελματία πωλητή που
τοποθέτησε τη μονάδα.
• Κατά τη χρήση της μονάδας σε ένα κλειστό
δωμάτιο ή τη λειτουργία με άλλες συσκευές
καύσης, βεβαιωθείτε ότι ανοίγετε ένα
παράθυρο για εξαερισμό κατά διαστήματα.
Ανεπαρκής εξαερισμός μπορεί να προκαλέσει
ασφυξία εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου.
• Αποφύγετε τη λειτουργία για μεγάλες
περιόδους σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας
(πάνω από 80%), όπως με τα παράθυρα
ή τις πόρτες ανοιχτές. Μπορεί να υπάρξει
συμπύκνωση στην εσωτερική μονάδα και να
πέσουν σταγόνες πάνω στα έπιπλα.
• Όταν η μονάδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο διάστημα, απενεργοποιήστε τον
κεντρικό διακόπτη ή τον ασφαλειοδιακόπτη.
• Συνίσταται η συντήρηση να εκτελείται από
ειδικό, όταν η μονάδα λειτουργεί για πολύ καιρό.
• Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο να ελέγχετε
αν το πλαίσιο στήριξης της εξωτερικής
μονάδας έχει υποστεί κάποια βλάβη ή όχι.
Αν αγνοηθεί μια ζημιά, μπορεί να πέσει
ή να ανατραπεί η μονάδα, προκαλώντας
τραυματισμό.
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• Χρησιμοποιήστε σταθερή σκάλα κατά την
τοποθέτηση/αφαίρεση του μπροστινού
καλύμματος/φίλτρου αέρα. Διαφορετικά μπορεί
να προκληθεί πτώση ή τραυματισμός.
• Μην στέκεστε πάνω στην εξωτερική μονάδα,
ούτε να τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στη
μονάδα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός
λόγω πτώσης ή ανατροπής. Οποιαδήποτε
ζημιά της μονάδας μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καύσης στην
άμεση ροή αέρα της μονάδας κλιματισμού.
Κακή καύση μιας συσκευής καύσης μπορεί να
προκαλέσει ασφυξία.
• Μην τοποθετείτε οτιδήποτε γύρω από την
εξωτερική μονάδα, ούτε να αφήνετε να
μαζευτούν πεσμένα φύλλα γύρω από αυτήν.
Αν υπάρχουν πεσμένα φύλλα, μπορεί να
εισέλθουν μικρά ζώα και να έρθουν σε
επαφή με εσωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα,
προκαλώντας μια αστοχία ή πυρκαγιά.
• Μην αφήνετε ζώα και φυτά σε θέσεις
όπου αέρας από τη μονάδα κλιματισμού
κατευθύνεται απευθείας πάνω τους. Μπορεί
να έχει μια αρνητική επίδραση στο ζώο ή στο
φυτό.
• Διασφαλίστε ότι εκκενώνεται το
αποστραγγισμένο νερό. Όταν η διαδικασία
εκκένωσης νερού δεν είναι επαρκής, νερό
μπορεί να διαρρέει, προκαλώντας ζημιά
στα έπιπλα. Για τον έλεγχο της μεθόδου
εγκατάστασης, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο ή τον επαγγελματία πωλητή που
τοποθέτησε τη μονάδα.
• Μην τοποθετείτε δοχεία, όπως ένα βάζο που
περιέχουν υγρά, πάνω στη μονάδα. Μπορεί
να εισέλθει νερό στη μονάδα και να φθείρει
την ηλεκτρική μόνωση, προκαλώντας μια
ηλεκτροπληξία.
• Μην χρησιμοποιείτε για ειδικές χρήσεις, όπως
αποθήκευση τροφίμων ή ζώων ή για την
έκθεση φυτών, συσκευών ακριβείας ή έργα
τέχνης. Μην χρησιμοποιείτε σε πλοία ή άλλα
οχήματα. Μπορεί να προκληθεί αστοχία της
μονάδας κλιματισμού. Επιπλέον, μπορεί να
βλάψει αυτά τα στοιχεία.
• Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή
έπιπλα κάτω από τη μονάδα. Σταγόνες νερού
μπορεί να πέσουν, προκαλώντας ζημιά ή
βλάβη.
• Κατά τον καθαρισμό, πρέπει να διακόψετε
τη λειτουργία της μονάδας και να
απενεργοποιήσετε τον ασφαλειοδιακόπτη.
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Καθώς ο ανεμιστήρας εσωτερικά της μονάδας
μπορεί να περιστρέφεται σε υψηλή ταχύτητα,
μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Μην πλένετε την κεντρική μονάδα κλιματισμού
με νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Μετά τον καθαρισμό του μπροστινού
καλύμματος/φίλτρου αέρα, σκουπίστε το νερό
και αφήστε να στεγνώσει. Αν παραμείνει νερό,
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Όταν αφαιρείτε το μπροστινό κάλυμμα, μην
αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα της μονάδας.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Μην αγγίζετε το τμήμα εισόδου αέρα ή τα
αλουμινένια πτερύγια της μονάδας. Μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός.
• Όταν ακούσετε βροντή και υπάρχει πιθανότητα
κεραυνού, διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας
και αποσυνδέστε τον ασφαλειοδιακόπτη. Σε
περίπτωση κεραυνού, μπορεί να προκληθεί
διακοπή ρεύματος.
• Ο κατασκευαστής δεν θα αναλάβει καμία
ευθύνη για ζημιά που προκληθεί λόγω
μη τήρησης των περιγραφών στο παρόν
εγχειρίδιο.
• Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο:
- Θα πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή
πολικότητα (+) και (-).  
- Δεν είναι επαναφορτιζόμενες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες για τις οποίες
η "συνιστώμενη περίοδος χρήσης" έχει λήξει.
- Μην φυλάσσετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες
εντός της μονάδας τηλεχειριστηρίου.
- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους
μπαταρίας, ούτε να συνδυάζετε καινούριες
μπαταρίες με παλιές.
- Μην εκτελείτε συγκόλληση μπαταριών.
- Μην βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε,
ζεσταίνετε ή πετάτε τις μπαταρίες στη
φωτιά. Αν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται
κατάλληλα, μπορεί να εκραγούν ή να είναι
η αιτία διαρροής υγρού, οδηγώντας σε
εγκαύματα ή τραυματισμούς. Αν έρθετε σε
επαφή με το υγρό, ξεπλύνετε καλά με νερό.
Αν αγγίζει τις συσκευές, σκουπίστε για την
αποφυγή απευθείας επαφής.
- Μην αφήνετε σε εύκολη πρόσβαση από
μικρά παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης
μιας μπαταρίας, συμβουλευτείτε άμεσα έναν
γιατρό.
• Ο κατασκευαστής δεν θα αναλάβει καμία
ευθύνη για ζημιά που προκληθεί λόγω
μη τήρησης των περιγραφών στο παρόν
εγχειρίδιο.

Ονομασίες εξαρτημάτων
Εσωτερική μονάδα
Είσοδος αέρα

Μπροστινό κάλυμμα
Μονάδα δέκτη
τηλεχειριστηρίου
Προβολή λειτουργίας

Όταν είναι ανοικτό το μπροστινό κάλυμμα

Φίλτρο αέρα

Φορτιστής ιόντων plasma (Καθαριστής)

Αισθητήρας
θερμοκρασίας

Περσίδα κάθετης διεύθυνσης αέρα

Περσίδα οριζόντιας διεύθυνσης αέρα

Διακόπτης Temporary
(προσωρινό)

Έξοδος αέρα
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"Πρόσβαση Wi-Fi" ※
"χρονοδιακόπτη"
"Καθαριστής plasma"
Τρόπου λειτουργία
"Ψύξη" (Μπλε)
"Θέρμανση" (Πορτοκαλί)

Διακόπτης Temporary
(προσωρινό)
Μονάδα δέκτη
τηλεχειριστηρίου
※ Απαιτείται προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου δικτύου LAN, ο
οποίος παρέχεται ως παρελκόμενο.

Εξωτερική μονάδα
Είσοδος αέρα
(Πίσω πλευρά και
πλαϊνά τμήματα)

Έξοδος αέρα

Έξοδος
αποστράγγισης
(Βάση)

Τρόπος τοποθέτησης της θήκης τηλεχειριστηρίου.

Τοποθετήστε τη θήκη τηλεχειριστηρίου στον τοίχο ή κολόνα
με τις βίδες τοποθέτησης που περιλαμβάνονται για τη θήκη
τηλεχειριστηρίου.
Θήκη τηλεχειριστηρίου

Βίδες για την
τοποθέτηση της θήκης
τηλεχειριστηρίου

Παρελκόμενα
Τηλεχειριστήριο

Θήκη τηλεχειριστηρίου

Σωλήνωση και
καλώδιο

Σωλήνας
αποστράγγισης
(λαστιχένιος
σωλήνας
αποστράγγισης)
Ξηρές μπαταρίες (2 τεμάχια)
Αλκαλικές AAA ξηρές
μπαταρίες

Βίδες τοποθέτησης για
τη θήκη τηλεχειριστηρίου
(2 τεμάχια)

Τρόπος τοποθέτησης / αφαίρεσης από
τη θήκη τηλεχειριστηρίου.
Τοποθετήστε την προεξοχή της θήκης
τηλεχειριστηρίου στην οπή στο κάτω μέρος
τηλεχειριστηρίου και ρυθμίστε ενώ πιέζετε
προς τη διεύθυνση του βέλους.
Αφαιρέστε με την αντίστροφη διαδικασία.

Οπή
Προεξοχή
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Ονομασίες εξαρτημάτων (συνέχεια)
Τηλεχειριστήριο

Τύπος ήχου
Όταν η εσωτερική μονάδα λαμβάνει το σήμα από το
τηλεχειριστήριο, ακούγεται ο ήχος λήψης.

Στοιχείο μετάδοσης

Pi

..........Λειτουργία, αλλαγή

Pi

..........Διακοπή

PiPi

..........Ειδοποίηση

Όταν ακουστεί ο ήχος

PiPi

, η ρύθμιση

λειτουργίας επιστρέφει στο δεδομένο σημείο.
(Παράδειγμα) Κατά τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
22°C
Pi

23°C

24°C

Pi

25°C
Pi

PiPi

26°C
Pi

Δεδομένα σημεία
Temperature
24°C
(Θερμοκρασία)

Κίνηση

Ακύρωση

Όγκος αέρα

Αυτόματο

Οριζόντια
διεύθυνση
αέρα

Ευθεία

Ροή αέρα

Ακύρωση

Κάθετη
διεύθυνση

Κάτω όριο

Λειτουργία ρύθμισης χρήστη
μνήμης και ανάκλησης
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Έναρξη και διακοπή
λειτουργίας
Τρόπος ανοίγματος του
καλύμματος τηλεχειριστηρίου
Τραβήξτε στην πλευρά σας, ενώ πατάτε ελαφρώς
το άνω τμήμα του καλύμματος.

Κάλυμμα
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Τηλεχειριστήριο με ανοικτό κάλυμμα
Όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται για επεξήγηση.

Προβολή λειτουργίας B

Προβολή επιλογής τρόπου λειτουργίας

Προβολή αποστολής σήματος

Προβολή επιλογής ισχύος

Προβολή εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Καθαριστής plasma
Προβολή λειτουργίας προεπιλεγμένης ρύθμισης

Προβολή θερμοκρασίας ρύθμισης
Προβολή ρολογιού και χρονοδιακόπτη
Προβολή αθόρυβης ταχύτητας
Προβολή άνετου ύπνου
Οθόνη εστίας
Προβολή ροής αέρα

Επιλογή μονάδας θερμοκρασίας
Προβολή επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα
Προβολή λειτουργίας ECO
Προβολή λειτουργίας Hi-POWER
Προβολή λειτουργίας ελέγχου
Οθόνη αθόρυβης λειτουργίας
(Εξωτερική μονάδα)

Κουμπί κίνησης περσίδας
Κουμπί επιλογής τρόπους λειτουργίας

Κουμπί επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα

Κουμπί επιλογής ροής αέρα
Κουμπί λειτουργίας ECO
Κουμπί λειτουργίας εστίας/
θέρμανσης 8°C

Κουμπί επιλογής διεύθυνσης περσίδας

Κουμπί καθαριστή plasma

Κουμπί επιλογής ισχύος/Αθόρυβης
λειτουργίας (Εξωτερική μονάδα)

Κουμπί λειτουργίας Hi-POWER

Κουμπί άνετου ύπνου
Κουμπί ρύθμισης εβδομαδιαίου
χρονοδιακόπτη
Κουμπί ρύθμισης ρολογιού

Κουμπί επαναφοράς

Κουμπί ελέγχου

Κουμπί καθαρισμού φίλτρου

Σημειώσεις

••
••
•
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Μην σας πέσει ή ρίξετε νερό.
Μην τοποθετείτε σε χώρους όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει ή πέφτει (έκθεση στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε φούρνο, πάνω στην
τηλεόραση, σε ζεστό πάτωμα ή κοντά σε παράθυρο).
Όταν άλλες ηλεκτρικές συσκευές ενεργοποιούνται με το τηλεχειριστήριο, απομονώστε τις συσκευές ή συμβουλευτείτε τον διανομέα.
Σε περίπτωση χρήσης λάμπας φθορίου κοντά στην εσωτερική μονάδα, το σήμα τηλεχειριστηρίου μπορεί να μην φτάσει στον δέκτη υπέρυθρης
ακτινοβολίας και να επηρεαστεί η λειτουργία ON/OFF του κλιματιστικού.
Μην τοποθετείτε μια βελόνα ή ράβδο στο άνοιγμα.

Προετοιμασία πριν τη λειτουργία
και έλεγχος
Τηλεχειριστήριο
Τοποθετήστε τη μπαταρία

1

Αφαιρέστε το κάλυμμα και
τοποθετήστε αλκαλικές
ξηρές μπαταρίες AAA

Ρύθμιση του ρολογιού

1

Πατήστε το κουμπί
CLOCK (ρολόι)
Πιέστε
τη μύτη
τουofμολυβιού.
Pressμεwith
the tip
pencil.

Τοποθετήστε
Insert
directionμεofτον ορθό
προσανατολισμό
(+)
and (-) correctly(+) και (-)

Τραβήξτε
καλά to
Pull the cover
το κάλυμμα στην
your
side
firmly
πλευρά σας

2

Πατήστε το κουμπί
CLOCK (ρολόι)

•

Ρύθμιση της ώρας που αναφέρεται
στη "Ρύθμιση του ρολογιού" στη
δεξιά πλευρά.

Πιέστε
τη μύτη
τουofμολυβιού.
Pressμεwith
the tip
pencil.

2
•

3

Συνδέστε το κάλυμμα

Η ημέρα "SU" (Κυριακή) αναβοσβήνει και θα
αλλάξει στην επόμενη ημέρα όταν πατήσετε το
κουμπί μία φορά.

3
•

Ρύθμιση ημέρας

Ρύθμιση της "ώρας"
ή

Η ώρα αλλάζει κατά 1 λεπτό όταν πατάτε μία
φορά. Η ώρα αλλάζει κατά 10 λεπτά όταν
πατάτε συνεχόμενα.

4

Επιβεβαιώστε την "ώρα"

Σημειώσεις

••
••

Η διάρκεια ζωής ξηρών μπαταριών είναι περίπου 1 έτος για φυσιολογική χρήση.
Απαιτείται αντικατάσταση μπαταριών αν δεν λαμβάνεται ήχος από την εσωτερική μονάδα ή δεν επιλέγεται η επιθυμητή λειτουργία.
Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, αντικαταστήστε ταυτόχρονα με 2 καινούριες, του ίδιου τύπου, αλκαλικές AAA ξηρές μπαταρίες.
Αν δεν χρησιμοποιηθεί για 1 μήνα ή περισσότερο, αφαιρέστε τις μπαταρίες για την αποφυγή αστοχίας.
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Εσωτερική μονάδα
Ενεργοποιήστε την κεντρική τροφοδοσία ρεύματος

•

Απαιτεί 3 λεπτά για την προετοιμασία της λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας ρεύματος. Κατά την περίοδο αυτή, ανάβει το λαμπάκι
λειτουργίας. Ωστόσο, ο συμπιεστής δεν ξεκινά.

Έλεγχος μετάδοσης και λήψη
Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα λήψης τηλεχειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας.

•
•

Το ορθό σήμα επιβεβαιώνεται μέσω του ήχου λήψης και ανάβει το λαμπάκι λειτουργίας.
Όταν πατηθεί το κουμπί

ακούγεται ο ήχος λήψης και διακόπτεται η λειτουργία.

Απόσταση λήψης
και μετάδοσης.
Περίπου 7 μέτρα σε ευθεία,
μπροστά από την εσωτερική
μονάδα.

•

Ελέγξτε ότι το σήμα μεταδίδεται και λαμβάνεται στη θέση εγκατάστασης, αν το τηλεχειριστήριο είναι στη θήκη του.

Σημειώσεις

•
•
•
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Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο όπου η εσωτερική μονάδα μπορεί να λάβει το σήμα. Δεν λειτουργεί αν το σήμα εμποδίζεται από κουρτίνες ή
συρόμενες πόρτες.
Η απόσταση μετάδοσης και λήψης είναι μικρότερη αν ένα έντονο φως, όπως το ηλιακό φως, επηρεάζει το τμήμα μετάδοσης και λήψης της
κεντρικής μονάδας.
Η απόσταση μετάδοσης και λήψης είναι μικρότερη αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί υπό λοξή διεύθυνση της κεντρικής μονάδας.

Λειτουργία Hi-POWER
Για την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας δωματίου και της ροής αέρα με σκοπό την ταχύτερη
ψύξη ή θέρμανση (εκτός από τις λειτουργίες DRY (ξήρανση) και FAN ONLY (μόνο ανεμιστήρας))

Λειτουργία Hi-POWER

•

Η ένδειξη Hi-POWER εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
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Αυτόματη λειτουργία
Το κλιματιστικό επιλέγει τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

Κατά την έναρξη αυτόματης λειτουργίας, επιλέξτε A

•

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον όγκο
αέρα ανάλογα με την προτίμησή σας.

Λαμπάκι χρονοδιακόπτη
Τρόπος λειτουργίας
Ψύξη/Ξήρανση: Ανάβει το μπλε λαμπάκι
Θέρμανση: Ανάβει το πορτοκαλί λαμπάκι
Όταν ακουστεί ο ήχος

PiPi

,

υποδεικνύεται επιστροφή της ρύθμισης λειτουργίας
στο δεδομένο σημείο.

Σελίδα 9

Όταν διακοπεί.

•

Μετά τη διακοπή, ξεκινά η λειτουργία εσωτερικού στεγνώματος.
(Το λαμπάκι χρονοδιακόπτη ανάβει)
※ Όταν η περίοδος λειτουργίας είναι μικρότερη από 10 λεπτά,  
δεν εκτελείται η λειτουργία.

Κατά την αλλαγή της θερμοκρασίας
Αύξηση

Μείωση
PiPi
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ακούγεται στη θερμοκρασία 24°C.

TEMPERATURE

•
•

Αλλάζει κατά 1°C όταν πατηθεί
μία φορά. Αλλάζει διαρκώς
όταν πατιέται συνεχόμενα.
Το διαθέσιμο εύρος
θερμοκρασίας είναι
17°C - 30°C.

Λειτουργία Ψύξη, Θέρμανση, Ξήρανση και
Μόνο ανεμιστήρας
Η θερμοκρασία και ο όγκος αέρα για τη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης
μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Ψύξη &
Θέρμανση

Λειτουργία
ψύξης
Λαμπάκι χρονοδιακόπτη
Τρόπος λειτουργίας
Ψύξη/Ξήρανση: Ανάβει το μπλε λαμπάκι
Θέρμανση: Ανάβει το πορτοκαλί λαμπάκι

Όταν ακουστεί ο ήχος

PiPi

,

Λειτουργία
ξήρανσης

υποδεικνύεται επιστροφή της ρύθμισης λειτουργίας
στο δεδομένο σημείο.

Σελίδα 9

Λειτουργία
θέρμανσης

Λειτουργία
μόνο
ανεμιστήρα
Λειτουργία αποπάγωσης κατά τη θέρμανση
Αυτό δεν είναι πρόβλημα
Πάγος μπορεί να καλύψει τον εναλλάκτη θερμότητας της
εξωτερικής μονάδας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης.
Για να αποφύγετε προβλήματα απόδοσης, εκτελείται αυτόματα
αποπάγωση. Αυτήν τη στιγμή, ο θερμός αέρας από την εσωτερική
μονάδα μπορεί να διακοπεί ή νερό ή ατμός να εμφανιστεί από
την εξωτερική μονάδα. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν
αποτελούν πρόβλημα. Η λειτουργία αποπάγωσης μπορεί να
ξεκινήσει αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας.

Ατμός

Νερό
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Λειτουργία
ξήρανσης

Για την αφύγρανση, μια μέτρια απόδοση ψύξης ελέγχεται αυτόματα.

Κατά τη διακοπή

•

Κατά την αλλαγή της θερμοκρασίας
Πάνω

Το εσωτερικό στέγνωμα ξεκινά μετά τη
διακοπή της λειτουργίας.
(το λαμπάκι χρονοδιακόπτη ανάβει)
※ Το εσωτερικό στέγνωμα δεν λειτουργεί αν ο
χρόνος λειτουργίας είναι 10 λεπτά ή
μικρότερος.

Κάτω
Στους 24°C

•
•

PiPi

Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C όταν πατηθεί. Αλλάζει διαρκώς όταν
πατιέται συνεχόμενα.
Το διαθέσιμο εύρος ρύθμισης είναι 17°C – 30°C.

Σημειώσεις

••
•
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Η ροή ψυκτικού μπορεί να κάνει έναν ήχο, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος.
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, η θερμοκρασία στο δωμάτιο μπορεί να πέσει κάτω από την επιλεγμένη τιμή.
Στη λειτουργία Dry (Ξήρανση), ο όγκος αέρα ρυθμίζεται σε Auto only (Μόνο αυτόματη λειτουργία).

Καθαριστής plasma
Η απόδοση συλλογής ακαθαρσιών στον αέρα επιταχύνεται από τον φορτιστή ιόντων plasma.
Γίνεται συλλογή από το κλιματιστικό, εξουδετέρωση και εκκένωση με το νερό αποστράγγισης.
Επομένως, ο αέρας που εκκενώνεται από το κλιματιστικό παραμένει καθαρός.

Για τον καθαρισμό αέρα,

Χρησιμοποιήστε τον
Καθαριστή plasma
Κατά τη διακοπή λειτουργίας.

•

Μετά τη διακοπή, ξεκινά ο αυτόματος
καθαρισμός
(το λαμπάκι χρονοδιακόπτη ανάβει).
※ Όταν ο χρόνος λειτουργίας είναι
10 λεπτά ή μικρότερος, δεν λειτουργεί
ο καθαρισμός.

ή

Όταν χρησιμοποιείται μαζί με τον κλιματισμό
Λειτουργία

Η ρύθμιση όγκου αέρα και διεύθυνσης αέρα κλιματιστικού έχουν προτεραιότητα.

Διακοπή

Ανάβει το λαμπάκι καθαριστή
plasma

•

Λειτουργήστε τον καθαριστή
plasma κατά τον κλιματισμό.

Πατήστε το κουμπί

Λειτουργήστε τον κλιματισμό
κατά τη λειτουργία του καθαριστή
plasma.

Πατήστε

Διακόψτε τόσο τον καθαριστή
plasma, όσο και τον κλιματισμό.

Πατήστε το κουμπί

Διακόψτε μόνο τον καθαριστή
plasma.

Πατήστε το κουμπί

.

για επιλογή.

.

.

Σημειώσεις
Η λειτουργία του καθαριστή plasma δεν απομακρύνει βλαβερές ουσίες από τον καπνό
τσιγάρου (μονοξείδιο του άνθρακα κ.λπ.). Ανοίγετε περιστασιακά ένα παράθυρο για
αερισμό.
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Όγκος αέρα, Διεύθυνση αέρα κα
Περσίδες κίνησης
Όταν ακουστεί ο ήχος

PiPi

,

Για την αλλαγή του όγκου αέρα, πατήστε FAN

υποδεικνύεται επιστροφή της ρύθμισης λειτουργίας
στην αρχική ρύθμιση.

Σελίδα 9

• Κάθε φορά...

Όταν πατηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας Auto (Αυτόματο), Cooling
(Ψυχρό), Fan only (Μόνο ανεμιστήρας) και PURE.

•

Όταν ο όγκος αέρα ρυθμιστεί σε "ΑΘΌΡΥΒΗ (
"Automatic" (αυτόματος).

)" (ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ), ο όγκος αέρα γίνεται

Για την αλλαγή της διεύθυνσης αέρα, πατήστε FIX
Κατά την αλλαγή αέρα για κάθετη
διεύθυνση, αποδεσμεύστε την
αριστερή πλευρά στην
επιθυμητή θέση.
(

PiPi

Κατά την αλλαγή αέρα
για οριζόντια διεύθυνση,
αποδεσμεύστε τη δεξιά
πλευρά στην επιθυμητή θέση.

στο κάτω όριο).

ακούγεται
(Ο ήχος PiPi
στην κεντρική θέση

Ρύθμιση για ροή αέρα

••

•

Σελίδα 19
Η διεύθυνση αέρα άνεσης μπορεί να επιλεγεί ως μια ευρεία ροή αέρα και εστιασμένη ροή αέρα.

Σε κάθε πάτημα, οι λειτουργίες κάθετων και οριζόντιων περσίδων αλλάζει ένα βήμα.
Μην μετακινείτε τις περσίδες διεύθυνσης αέρα με το χέρι. Να ρυθμίζετε με το τηλεχειριστήριο.

Για τις περσίδες κίνησης, πατήστε Swing

• Κάθε φορά...

Pi
Pi

Κάθετη
Vertical
(Πάνω-Kάτω)
(Up-Down)
Swing
κίνηση

Κίνηση κάθετων περσίδων
κατεύθυνσης αέρα

•

Λειτουργία θέρμανσης (προεπιλεγμένη ρύθμιση)
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Διακοπή
Swing
κίνησης
off

Κατά την αλλαγή των μεσαίων περσίδων κάθετης διεύθυνσης, πατήστε το κουμπί
για αλλαγή της μεσαίας περσίδας οριζόντιας διεύθυνσης, πατήστε πάλι το κουμπί
αναγνωρίζετε εύκολα τη διεύθυνση αέρα, αποδεσμεύστε τις λειτουργίες Swing.

Το
δείχνει το
εύρος λειτουργίας
διεύθυνσης ροής Περσίδα για
διεύθυνση ροής
αέρα.
αέρα πάνω και κάτω

Περσίδα για
διεύθυνση
ροής αέρα
πάνω και κάτω

PiPi
PiPi
Πάνω-Κάτω
Up-Down
ΑριστεράLeft-Right
Swing
Δεξιά
κίνηση

Η κατεύθυνση κίνησης αλλάζει.

Λειτουργία ψύξης (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Το εύρος
λειτουργίας
κίνησης.

Pi
Pi
Οριζόντια
Horizontal
(Αριστερά(Left-Right)
Swing
Δεξιά)
κίνηση

και
. Για να

Ροή αέρα άνεσης
Ευρεία ροή αέρα : Ο αέρας φυσά σε όλο το δωμάτιο.
Εστιασμένη ροή αέρα : Η ροή αέρα εστιάζει σε ένα σημείο.
Ευρεία ροή αέρα

Εστιασμένη ροή αέρα

ItΌλο
is cool
το
δωμάτιο
είναι
throughout
δροσερό!
the
room!

Είναι
It is
cool
δροσερά
only κοντά
near
μόνο
theκαναπέ!
sofa!
στον

Η ροή αέρα άνεσης μπορεί να επιλεγεί μέσω του

AIR FLOW

Κατά τη λειτουργία (Auto (Αυτόματο), Cool (Ψύξη), Heat (Θέρμανση),
Dry (Ξήρανση) και αυτές τις λειτουργίες με PURE), επιλέξτε

• Κάθε φορά...

Όταν πατηθεί, αλλάζει η διεύθυνση ροής αέρα.

Εύρος
Wide
κεντρικά
center

Εύρος
Wide
right
δεξιά

Εύρος
Wide
left
αριστερά

Εστίαση
Spot
left
αριστερά

Εστίαση
Spot
right
δεξιά

Εστίαση
Spot
κεντρικά
center

Ακύρωση
Cancel
Air
ροής
αέρα
Flow

•

Σε κάθε πάτημα η εσωτερική μονάδα εκπέμπει έναν ήχο "Πι", εκτός από την περίπτωση "ΠιΠι" όταν ακυρωθεί
η ροή αέρα (AIR FLOW).

Κατά τη μερική ρύθμιση της διεύθυνσης αέρα

•
•

••
••

Ρυθμίστε τη διεύθυνση ροής αέρα με το κουμπί

. Για να

αναγνωρίζετε εύκολα τη διεύθυνση αέρα, αποδεσμεύστε τη λειτουργία
Swing.

Σελίδα 18

Όταν πατηθεί το κουμπί

ή

και όταν επιλεγεί η ευρεία ροή

αέρα ή η εστιασμένη ροή αέρα, η διεύθυνση ροής αέρα θα αποδεσμευτεί.

Σημειώσεις
Οι περσίδες οριζόντιας και κάθετης διεύθυνσης ροής αέρα αλλάζουν ανάλογα με την επιλογή ευρείας ή εστιασμένης ροής αέρα.
Αν η λειτουργία διακοπεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ροής αέρα άνεσης, οι ίδιες συνθήκες θα ισχύουν για την επόμενη επιλεγμένη λειτουργία.
Το
δεν λειτουργεί αν λειτουργεί μόνο ο καθαριστής plasma.
Οι περσίδες οριζόντιας διεύθυνσης μπορούν να ρυθμιστούν εντός ενός εύρους περίπου 30 μοιρών, όταν επιλεγεί ευρεία ή εστιασμένη ροή αέρα.
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Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Άνετος ύπνος
Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα στον προεπιλεγμένο χρόνο
Όταν επιλεγούν 1, 3, 5 και 9 ώρες, γίνεται λειτουργία
άνετου ύπνου.
Η θερμοκρασία ρύθμισης θα προσαρμοστεί αυτόματα αναλόγως.
Ωστόσο, η θερμοκρασία αυξάνει ή μειώνεται το πολύ κατά
2 βαθμούς Κελσίου.
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης κατά τη διάρκεια άνετου ύπνου

• Κάθε φορά που πατάτε (εντός 3 δευτερολέπτων)...

Ανάβει το λαμπάκι χρονοδιακόπτη.

※ Στο παράδειγμα της οθόνης, η ώρα που επιλέγεται είναι 10:00.

Ακύρωση
Cancel
comfortύπνου
sleep
άνετου

••
•

Η ώρα διακοπής της λειτουργίας προβάλλεται στο τηλεχειριστήριο.
Μετά τη διακοπή της λειτουργίας, δεν εκτελείται εσωτερικό στέγνωμα.
Η λειτουργία άνετου ύπνου δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν οι λειτουργίες του καθαριστή Plasma
εκτελούνται ανεξάρτητα.

Για ακύρωση

※ Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη αποδεσμεύεται,
αλλά η λειτουργία συνεχίζει.
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ή

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης, Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Η έναρξη και διακοπή λειτουργίας επιλέγεται με την ώρα. Λειτουργήστε μετά τη ρύθμιση της τρέχουσας
ώρας στο τηλεχειριστήριο. Σελίδα 11
Παράδειγμα ρύθμισης
Για χρονοδιακόπτη
Για χρονοδιακόπτη
(επιλογή Timer On/Off)
ενεργοποίησης
απενεργοποίησης
Για έναρξη στις 6:00 και

1

διακοπή στις 10:00.

1
•
•

2

Αλλάζει κατά 10 λεπτά όταν πατάτε μία φορά και κατά 1 ώρα όταν πατάτε
συνεχόμενα.
Εμφανίζεται η επιλεγμένη ώρα
Μεταβείτε στο 2 αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια ώρα με μια προηγούμενη
ρύθμιση.

προς τα εμπρός

προς τα πίσω

Η επιλεγμένη ώρα και ο τρέχον τρόπος
λειτουργίας αναβοσβήνουν διαδοχικά στο
τμήμα προβολής χαρακτήρα γραφικού.

2

Επιλέξτε

Επιλέξτε έναρξη λειτουργίας στις 06:00.

Ρύθμιση της ώρας διακοπής στις 10:00.
προς τα εμπρός

προς τα πίσω

••
•

Κατά την απενεργοποίηση, δεν εκτελείται εσωτερικό στέγνωμα.
Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να επιλεγεί με τη ρύθμιση
προηγούμενης λειτουργίας, ακόμη και όταν έχει διακοπεί.
Η λειτουργία ξεκινά βάσει της επιλογής.
Για να αλλάξετε την επιλεγμένη ώρα, πατήστε

ή

για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Η επιλεγμένη ώρα και ο τρέχον τρόπος
λειτουργίας αναβοσβήνουν διαδοχικά στο
τμήμα προβολής χαρακτήρα γραφικού.

3

Για ακύρωση
※ Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη αποδεσμεύεται, αλλά η λειτουργία
συνεχίζει.
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Λειτουργία εβδομαδιαίου
χρονοδιακόπτη
4 προγράμματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας μπορούν να ρυθμιστούν στο WEEKLY TIMER
(εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης).
Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν στη λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.
a. Ώρα λειτουργίας (λειτουργία χρονοδιακόπτη ON για έναρξη και OFF για διακοπή)
b. Τρόπος λειτουργίας (COOL (ψύξη), DRY (ξήρανση), HEAT (θέρμανση), FAN ONLY (μόνο ανεμιστήρας)
c. Ρύθμιση θερμοκρασίας.
d. Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα.
e. Ειδική λειτουργία (8°C, ECO, Hi-POWER, Αθόρυβο)

Χρήση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη (WEEKLY TIMER) σε αυτές τις περιπτώσεις

1

Σαλόνι
ΔΕ-ΠΑ
MON-FRI
23°C

24°C

OFF

ON+HI-POWER

ON+ECO

OFF

ΚΥ
και
ΣΑSAT
SUN
and
22°C

24°C

ON+Hi-POWER

ON

2

ON

OFF

OFF

Σαλόνι με έντονη ψύξη (Αδιάκοπη λειτουργία κλιματιστικού)
ΔΕ-ΠΑ
MON-FRI
23°C

10°C

24°C

ON

17°C

ON+HI-POWER

ON+ECO

ON+ECO

ΚΥ
και
ΣΑSAT
SUN
and
23°C

24°C

10°C

ON

ON

ON

3

17°C

ON

Υπνοδωμάτιο
Sunday
Κυριακή
25°C

ON

22

ON+ECO

Sunday
Κυριακή
24°C

ON+Hi-POWER

ON

Monday
Δευτέρα

Monday
Δευτέρα

24°C

ON+ECO

OFF

Τρόπος ρύθμισης του ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΌΠΤΗ

1

Πατήστε
για ρύθμιση του WEEKLY TIMER
(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ).

Αναβοσβήνει

2

Πατήστε
στη σειρά.

για επιλογή της επιθυμητής ημέρας

Η σειρά συμβόλου ημέρας εμφανίζεται στην οθόνη LCD

SU

MO

TU

WE

TH

FR

SA

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
WEEKLY
SUMO
ΚΥΔΕΤΡΤΕΠΕΠΑΣΑ
TUWETHFRSA
(Όλη(All
την day)
ημέρα)

3•

Πατήστε

•

για επιλογή του αριθμού προγράμματος.

Το πρόγραμμα 1 είναι έτοιμο για ρύθμιση ενώ πατώντας το
το PG-1
εμφανίζεται στην οθόνη.
Πατήστε
για αλλαγή του αριθμού προγράμματος, που βρίσκεται στην
ακολουθία πρόγραμμα 1 έως 4.

PG-1
PG- 2
PG- 3
PG4

4

Πατήστε

••
•

ή

για επιλογή της επιθυμητής ώρας.

Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0:00 και 23:50, σε διαστήματα των 10 λεπτών.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να αλλάξετε την ώρα ρύθμισης για 1 ώρα.
Είναι δυνατή η ρύθμιση μόνο ενός εκ των επιλογών ON timer / OFF timer
(χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) σε κάθε πρόγραμμα.

ON οθόνη του χρονομέτρου

OFF οθόνη του χρονομέτρου*

*Το OFF timer χρησιμοποιείται μόνο για διακοπή του κλιματιστικού. Τότε η προβολή δεν
εμφανίζει τα εξής: Operation mode (τρόπος λειτουργίας), Temperature (θερμοκρασία),
Fan speed (ταχύτητα ανεμιστήρα) και άλλα.
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5
6

Πατήστε

Πατήστε

για επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας.

ή

για επιλογή της επιθυμητής

θερμοκρασίας.

•

7
8•

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 17°C και 30°C.

Πατήστε
ανεμιστήρα.

για επιλογή της επιθυμητής ταχύτητας

Προσθέστε λειτουργία αν απαιτείται.

•
•
•

9

Πατήστε
για χρήση της λειτουργίας 8°C. (Σημειώσεις: Δεν είναι δυνατή η
επιλογή και απομνημόνευση των ρυθμίσεων εστίας στην εβδομαδιαία λειτουργία)
Πατήστε

για χρήση της λειτουργίας ECO.

Πατήστε

για χρήση της λειτουργίας Hi-POWER.

Πατήστε

για χρήση της λειτουργίας Αθόρυβη.

Προσθέστε ή επεξεργαστείτε το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα μπορεί να ρυθμιστεί για όλες τις απαραίτητες ημέρες. Πατήστε
για επιβεβαίωση της ρύθμισης στη διαδικασία !
Αν απαιτείται προσθήκη ή επεξεργασία του προγράμματος, τότε επαναλάβετε τη
διαδικασία 2 - 8 πριν την επιβεβαίωση ρύθμισης.

!

Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε
επιβεβαίωση της ρύθμισης*

για

Τρόπος λειτουργίας

Εβδομαδιαίος
χρονοδιακόπτης
λειτουργίας
Επόμενο πρόγραμμα

Απεικόνιση
μετά πατήστε το
κουμπί SET

Timer ON ή OFF

Επόμενη χρόνο
λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας
και ταχύτητας ανεμιστήρα

*Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα λήψης του κλιματιστικού και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί SET (ρύθμιση), μέχρι να ακουστεί ο ήχος "ΠιΠι", που υποδεικνύει
ολοκλήρωση της ρύθμισης.
Ενώ το κλιματιστικό λαμβάνει ένα σήμα, μπορεί να ακούσετε τον ήχο "Πι" βάσει του
αριθμού που θα ισούται με τον αριθμό ημερών που θα οριστούν.
Αν αναβοσβήνει το λαμπάκι χρονοδιακόπτη, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση είναι ατελής.
δύο φορές.
Έπειτα, πατήστε το  
Σημειώσεις
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1. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε σημείο όπου το σήμα να μπορεί να ληφθεί από την εσωτερική μονάδα για περισσότερη ακρίβεια ρολογιού μεταξύ
τηλεχειριστηρίου και μονάδας κλιματιστικού.
2. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή ON/OFF timer (χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας WEEKLY TIMER
(εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης).
3. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας WEEKLY TIMER, όλες οι λειτουργίες όπως MODE (τρόπος λειτουργίας), TEMP (θερμοκρασία), FAN (ανεμιστήρας),
Hi-POWER, ECO κ.λπ. μπορούν να ρυθμιστούν, αλλά όταν το ρολόι φτάσει στη ρύθμιση προγράμματος, τότε η λειτουργία θα είναι όμοια της ρύθμισης
στοιχείων στο πρόγραμμα.
4. Κατά την περίοδο αποστολής σήματος του τηλεχειριστηρίου, αποφύγετε τις παρεμβολές με αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν τη μετάδοση
από το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού.

Επεξεργασία προγράμματος εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη
Για να επεξεργαστείτε το πρόγραμμα, μετά την επιβεβαίωση της ρύθμισης εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη
στη

Σελίδα 24 , ακολουθήστε τη διαδικασία 1 - 3.

1•
2

Πατήστε

.

Θα εμφανιστεί η ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός προγράμματος.

Πατήστε

για επιλογή της ημέρας της εβδομάδας

και πατήστε
για επιβεβαίωση της επιλογής του
αριθμού προγράμματος.

•

3

Επαναφορά της λειτουργίας.

Πατήστε

για έξοδο από τη λειτουργία επιβεβαίωσης.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Πατήστε
ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "WEEKLY"
(εβδομαδιαίο) στην οθόνη LCD.

•
•
•

Η ένδειξη "WEEKLY" (εβδομαδιαίο) εξαφανίζεται από την οθόνη LCD, ωστόσο, το πρόγραμμα
παραμένει στο τηλεχειριστήριο.
Σβήνει το λαμπάκι χρονοδιακόπτη.
Για να ενεργοποιηθεί εκ νέου η λειτουργία "εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη", πατήστε
πάλι,
η οθόνη LCD δείχνει το επόμενο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σχετίζεται με την ώρα ρολογιού μετά
την επανενεργοποίηση.
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Για διαγραφή προγραμμάτων
Το ανεξάρτητο πρόγραμμα

1 ••
2
3•
4•

Πατήστε

.

Εμφανίζεται η ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός προγράμματος.
Επιλέξτε την ημέρα για διαγραφή του προγράμματος.

Πατήστε
για επιλογή του αριθμού
προγράμματος προς διαγραφή.
Πατήστε

.

Η ένδειξη ON/OFF timer (χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)
θα διαγραφεί και η οθόνη LCD θα αναβοσβήσει.

Πατήστε

για διαγραφή του προγράμματος.

Πατήστε
. Αναβοσβήνει κενή η οθόνη LCD και έπειτα διαγράφεται το
πρόγραμμα.

Όλα τα προγράμματα

1•
2•

Πατήστε

.

Εμφανίζεται η ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός προγράμματος.

Πατήστε

παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.

Όλα τα προγράμματα θα διαγραφούν και η οθόνη LCD εμφανίζει την τρέχουσα
λειτουργία.

Σημειώσεις
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δέκτη τηλεχειριστηρίου στο κλιματιστικό λαμβάνει το σήμα
από το τηλεχειριστήριο.
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Παράδειγμα χρήσης εβδομαδιαίου
χρονοδιακόπτη
Σαλόνι (Παράδειγμα#1)
Αφύπνιση

Επιστροφή στο σπίτι

6:00 πμ, ON, Mode :
Auto, 23°C, FAN : Low,
ECO
ΔΕ-ΠΑ

1

2

3

4

5

6

4:00 μμ, ON, Mode : Heat,
24°C, FAN : Auto, Hi-POWER

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8:00 πμ, OFF

20

21

22

23

24

23

24

10:00 μμ, OFF

Έξοδος από το
Μεταφορά στο
σπίτι
υπνοδωμάτιο
Δεν έχει οριστεί πρόγραμμα, ο έλεγχος είναι από τον χρήστη.
ΣΑ

1

ΚΥ

1

2

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Αφύπνιση

Δραστηριότητα στο σπίτι

7:00 πμ, ON, Mode :
Auto, 22°C, FAN : Low

12:00 μμ, ON, Mode : Heat,
24°C, FAN : Low, Hi-POWER

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Σε αυτήν την περίοδο
ο έλεγχος του
κλιματιστικού από τον
χρήστη μπορεί να γίνει
με το τηλεχειριστήριο.
16

17

18

19

20

21

22

23

24

6:00 μμ, OFF

11:00 μμ, OFF

Έξοδος από το
σπίτι

Μεταφορά στο
υπνοδωμάτιο

Πίνακας για λειτουργία σαλονιού.

PG-1

PG-2

PG-3

PG-4

Ρύθμιση
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)

ΔΕ
ON
6:00
Auto

ΤΡ
ON
6:00
Auto

ΤΕ
ON
6:00
Auto

ΠΕ
ON
6:00
Auto

ΠΑ
ON
6:00
Auto

ΣΑ
-

22°C

23°C

23°C

23°C

23°C

23°C

-

Low
ON
12:00
Heat

Low
ECO
OFF
8:00
-

Low
ECO
OFF
8:00
-

Low
ECO
OFF
8:00
-

Low
ECO
OFF
8:00
-

Low
ECO
OFF
8:00
-

-

24°C

-

-

-

-

-

-

Hi-POWER
OFF
18:00
-

ON
16:00
Heat

ON
16:00
Heat

ON
16:00
Heat

ON
16:00
Heat

ON
16:00
Heat

-

-

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

-

OFF
23:00

Auto
Hi-POWER
OFF
22:00

Auto
Hi-POWER
OFF
22:00

Auto
Hi-POWER
OFF
22:00

Auto
Hi-POWER
OFF
22:00

Auto
Hi-POWER
OFF
22:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης

Σαλόνι

ΚΥ
ON
7:00
Auto

ΔΕ-ΠΑ
MON-FRI
23°C

24°C

OFF
ON+ECO

ON+HI-POWER

OFF

SUN
and
ΚΥ
και
ΣΑSAT
22°C

ON

24°C

ON+Hi-POWER

OFF

ON

OFF
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Παράδειγμα χρήσης εβδομαδιαίου
χρονοδιακόπτη (συνέχεια)
Σαλόνι με έντονη ψύξη (Παράδειγμα#2)
(Αδιάκοπη λειτουργία κλιματιστικού)
Μεταφορά στο υπνοδωμάτιο,
Επιστροφή στο σπίτι, μεταβολή διατήρηση κατάλληλης
στην αγαπημένη θερμοκρασία θερμοκρασίας και εξοικονόμηση
ενέργειας με τη λειτουργία ECO.
με τη λειτουργία Hi-POWER.

Αφύπνιση
6:00 πμ, ON, Mode :
Heat, 23°C, FAN : Low,
ECO
ΔΕ-ΠΑ

1

2

3

4

5

6

7

10:00 μμ, ON, Mode :
Heat, 17°C, FAN : Auto,
ECO

4:00 μμ, ON, Mode : Heat,
24°C, FAN : Auto, Hi-POWER

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

20

21

22

23

24

8:00 πμ, ON, Mode :
Heat, 10°C, FAN : Auto,
8°C
Έξοδος από το σπίτι,
αποφύγετε το πάγωμα
του σπιτιού με λειτουργία
θέρμανσης στους 8°C.
Δεν έχει οριστεί πρόγραμμα, ο έλεγχος είναι από τον χρήστη.
ΣΑ

1

ΚΥ

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Αφύπνιση

Δραστηριότητα στο σπίτι

7:00 πμ, ON, Mode :
Heat, 23°C, FAN : Low

12:00 μμ, ON, Mode :
Heat, 24°C, FAN : Auto

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

Μεταφορά στο υπνοδωμάτιο,
διατήρηση κατάλληλης
θερμοκρασίας και εξοικονόμηση
ενέργειας με τη λειτουργία ECO.
11:00 μμ, ON, Mode :
Heat, 17°C, FAN : Auto,
ECO

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6:00 μμ, ON, Mode :
Heat, 10°C, FAN : Auto,
8°C
Έξοδος από το σπίτι,
αποφύγετε το πάγωμα
του σπιτιού με λειτουργία
θέρμανσης στους 8°C.
Πίνακας για λειτουργία σαλονιού.

PG-1

PG-2

PG-3

PG-4

Ρύθμιση
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης

ΚΥ
ON
7:00
Heat

ΔΕ
ON
6:00
Heat

ΤΡ
ON
6:00
Heat

ΤΕ
ON
6:00
Heat

ΠΕ
ON
6:00
Heat

ΠΑ
ON
6:00
Heat

ΣΑ
-

23°C

23°C

23°C

23°C

23°C

23°C

-

Low
ON
12:00
Heat

Low
ECO
ON
8:00
Heat

Low
ECO
ON
8:00
Heat

Low
ECO
ON
8:00
Heat

Low
ECO
ON
8:00
Heat

Low
ECO
ON
8:00
Heat

-

24°C

10°C

10°C

10°C

10°C

10°C

-

Auto
ON
18:00
Heat

Auto
8°C
ON
16:00
Heat

Auto
8°C
ON
16:00
Heat

Auto
8°C
ON
16:00
Heat

Auto
8°C
ON
16:00
Heat

Auto
8°C
ON
16:00
Heat

-

10°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

-

Auto
8°C
ON
23:00
Heat

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Heat

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Heat

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Heat

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Heat

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Heat

-

17°C

17°C

17°C

17°C

17°C

17°C

-

Auto
ECO

Auto
ECO

Auto
ECO

Auto
ECO

Auto
ECO

Auto
ECO

-

*Παρατήρηση: Για ΣΆΒΒΑΤΟ, όπου δεν έχει ρυθμιστεί πρόγραμμα, η λειτουργία θα αναφέρει το τελευταίο πρόγραμμα για λειτουργία (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, PG-4 =
λειτουργία θέρμανσης, 17°C, Ανεμιστήρας = Αυτόματη λειτουργία, ECO) εκείνη την ημέρα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη λειτουργία κλιματιστικού μέσω
τηλεχειριστηρίου.
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Παράδειγμα χρήσης εβδομαδιαίου
χρονοδιακόπτη (συνέχεια)
Σαλόνι με έντονη ψύξη
(Αδιάκοπη λειτουργία κλιματιστικού)
MON-FRI
ΔΕ-ΠΑ
23°C

10°C

24°C

ON

17°C

ON+HI-POWER

ON+ECO

ON+ECO

ΚΥ
και
ΣΑSAT
SUN
and
23°C

24°C

10°C

ON

ON

ON

17°C

ON

ON+ECO

Υπνοδωμάτιο (Παράδειγμα#3)
Περισσότερη εξοικονόμηση
ενέργειας με τη λειτουργία
ECO με αγαπημένη
θερμοκρασία.
2:00 πμ, ON,
Mode : Auto, 24°C,
FAN : Low, ECO
7 ημέρες

1

2

3

4

5

Ρύθμιση επιτάχυνσης σε
επιθυμητή θερμοκρασία,
με τη λειτουργία
Hi-POWER.

Αποδεσμεύστε
Hi-POWER σε
κανονική λειτουργία για
εξοικονόμηση ενέργειας.

Περισσότερη
εξοικονόμηση ενέργειας
με τη λειτουργία ECO με
αγαπημένη θερμοκρασία.

9:00 μμ, ON, Mode :
Heat, 25°C, FAN : Auto,
Hi-POWER

10:00 μμ, ON,
Mode : Auto, 24°C,
FAN : Auto

2:00 πμ, ON,
Mode : Auto, 24°C,
FAN : Low, ECO

Αφύπνιση
6:00 πμ, OFF
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Κυριακή

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Δευτέρα
6:00 πμ, OFF
Αφύπνιση

Πίνακας λειτουργίας υπνοδωματίου.
Ρύθμιση
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Clock (Ρολόι)
Mode (Λειτουργία)
Temperature
(Θερμοκρασία)
Fan (Ανεμιστήρας)
Λειτουργία προσθήκης

PG-1

PG-2

PG-3

PG-4

Υπνοδωμάτιο

Sunday
Κυριακή

25°C

ON

ΔΕ
ON
2:00
Auto

ΤΡ
ON
2:00
Auto

ΤΕ
ON
2:00
Auto

ΠΕ
ON
2:00
Auto

ΠΑ
ON
2:00
Auto

ΣΑ
ON
2:00
Auto

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

Low
ECO
OFF
6:00
-

Low
ECO
OFF
6:00
-

Low
ECO
OFF
6:00
-

Low
ECO
OFF
6:00
-

Low
ECO
OFF
6:00
-

Low
ECO
OFF
6:00
-

Low
ECO
OFF
6:00
-

-

-

-

-

-

-

-

ON
21:00
Heat

ON
21:00
Heat

ON
21:00
Heat

ON
21:00
Heat

ON
21:00
Heat

ON
21:00
Heat

ON
21:00
Heat

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto

Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

Auto
-

Auto
-

Auto
-

Auto
-

Auto
-

Auto
-

Auto
-

Sunday
Κυριακή
24°C

ON+Hi-POWER

ΚΥ
ON
2:00
Auto

ON

Monday
Δευτέρα

Monday
Δευτέρα

24°C

ON+ECO

OFF
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Ρύθμιση προτιμώμενης λειτουργίας
Ρυθμίστε την προτιμώμενη λειτουργία σας για μελλοντική χρήση.
Η ρύθμιση θα απομνημονευτεί και μπορεί να χρησιμοποιείται για μελλοντικές απαιτήσεις.

Λειτουργία προκαθορισμένων ρυθμίσεων PRESET
1 Επιλέξτε την προτιμώμενη λειτουργία σας.
2 Πατήστε παρατεταμένα
για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να απομνημονευτεί η ρύθμιση.
Εμφανίζεται η ένδειξη

3 Πατήστε

.

για εκτέλεση της λειτουργίας προεπιλεγμένης ρύθμισης.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των παρακάτω λειτουργιών
※ Λειτουργία εστίας/θέρμανσης 8°C
※ Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
※ Κίνηση περσίδας

30

Εξοικονόμηση ενέργειας
Ενώ η λειτουργία Automatic (Αυτόματο), Cooling (Ψυχρό) ή Heating (Θέρμανση) είναι
ενεργοποιημένη, αυτή η λειτουργία παρέχει αυτόματο έλεγχο για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας
δωματίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

•
•

Η ένδειξη ECO εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
Η θερμοκρασία ρύθμισης θα προσαρμοστεί αυτόματα αναλόγως.
Ωστόσο, η θερμοκρασία αυξάνει το πολύ κατά 2 βαθμούς Κελσίου.
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Μέγιστο όριο : Κατανάλωση ρεύματος και
αθόρυβη λειτουργία (Εξωτερική μονάδα)
Επιλογή ισχύος (

)

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν ο ασφαλειοδιακόπτης είναι κοινός και για άλλες
ηλεκτρικές συσκευές. Περιορίζει τη μέγιστη κατανάλωση ρεύματος και ισχύος σε 100%, 75% ή
50%, μέσω της επιλογής POWER-SELECTION. Όσο χαμηλότερο το ποσοστό, τόσο υψηλότερη
η εξοικονόμηση και τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια ζωής του συμπιεστή.

•
•

Σημειώσεις
Όταν επιλεγεί το επίπεδο, αναβοσβήνει το επίπεδο POWER-SELECTION στην οθόνη
LCD του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα.
Στην περίπτωση επιπέδου 75% και 50%, αναβοσβήνει επίσης ο αριθμός "75" ή "50" για
2 δευτερόλεπτα.
Λόγω του ότι η λειτουργία POWER-SELECTION περιορίζει το μέγιστο ρεύμα, μπορεί
να προκύψει ανεπαρκής απόδοση ψύξης ή θέρμανσης.

Αθόρυβη λειτουργία (

)

Διατηρήστε τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας σε πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, για να
εξασφαλίσετε ότι τόσο εσείς όσο και οι γείτονές σας θα έχετε ήσυχο ύπνο κατά τις νυχτερινές
ώρες.
Με αυτήν τη λειτουργία, η απόδοση θέρμανσης θα βελτιστοποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί
λειτουργία χωρίς θόρυβο.
Η αθόρυβη λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί για έναν από τους ακόλουθους δύο σκοπούς
(Αθόρυβο 1 και Αθόρυβο 2).
Διατίθενται τρεις παράμετροι ρύθμισης: Κανονικό επίπεδο > Αθόρυβο 1 > Αθόρυβο 2
Αθόρυβο 1:
Παρόλο που η λειτουργία παραμένει αθόρυβη, η απόδοση θέρμανσης (ή ψύξη) εξακολουθεί να
βρίσκεται σε προτεραιότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής άνεση στο δωμάτιο.
Αυτή η ρύθμιση παρέχει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της απόδοσης θέρμανσης (ή ψύξης) και
της ηχητικής στάθμης της εξωτερικής μονάδας.
Αθόρυβο 2:
Γίνεται μείωση της απόδοσης θέρμανσης (ή ψύξης) έναντι της ηχητικής στάθμης σε κάθε
περίπτωση, όπου η ηχητική στάθμη της εξωτερικής μονάδας βρίσκεται σε προτεραιότητα.
Αυτή η ρύθμιση στοχεύει στη μείωση της μέγιστης ηχητικής στάθμης της εξωτερικής μονάδας
κατά 4 dB(A).

•

Σημειώσεις
Κατά την ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας, ενδέχεται να προκύψει ανεπαρκής
απόδοση θέρμανσης (ή ψύξης).

Επιλογή ισχύος και αθόρυβη λειτουργία (Εξωτερική μονάδα)
[100%]

[75%]

ΑΘΌΡΥΒΟ#2
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[50%]

ΑΘΌΡΥΒΟ#1

Λειτουργία εστίας και θέρμανσης
8°C
Λειτουργία εστίας (

)

Διατηρήστε τον ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας σε συνεχή λειτουργία κατά την
απενεργοποίηση του θερμοστάτη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κυκλοφορία θερμότητας από
άλλες πηγές στο δωμάτιο.
Διατίθενται τρεις παράμετροι ρύθμισης: Προεπιλεγμένη ρύθμιση > Εστία 1 > Εστία 2
Εστία 1:
O ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ίδια ταχύτητα που
επιλέχθηκε προηγουμένως από τον τελικό χρήστη.
Εστία 2:
O ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας θα συνεχίσει να λειτουργεί στην πολύ χαμηλή ταχύτητα
που έχει οριστεί από το εργοστάσιο.

Λειτουργία θέρμανσης 8°C (

)

Λειτουργία θέρμανσης για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του δωματίου (5-13°C) με χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας.

Λειτουργία εστίας και 8°C
8°C
Εστία 1

Εστία 2

Κανονική
Normal
operation
λειτουργία
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Ρύθμιση φωτεινότητας λυχνίας
προβολής λειτουργίας
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν απαιτείται μείωση της φωτεινότητας λυχνίας
προβολής ή απενεργοποίηση αυτής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
Κατά τη λειτουργία (Auto (Αυτόματο), Cool (Ψύξη), Heat (Θέρμανση) ή Dry (Ξήρανση),
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί

για 5 δευτερόλεπτα.

Αύξηση

Πατήστε

ή
Μείωση

Προβολή λειτουργίας
Οθόνη LCD
τηλεχειριστηρίου

γ ια να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ή για
απενεργοποίηση, που μπορεί να ρυθμιστεί
σε 4 επίπεδα.

Προβολή λειτουργίας

Φωτεινότητα

100%
Το λαμπάκι ανάβει σε πλήρη φωτεινότητα όταν η μονάδα
είναι ενεργοποιημένη.

50%
Το λαμπάκι ανάβει σε 50% μειωμένη ένταση όταν η μονάδα
είναι ενεργοποιημένη.

50%
Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη το λαμπάκι ανάβει σε
50% μειωμένη ένταση και το λαμπάκι τρόπου λειτουργίας
σβήνει.

Όλα σβήνουν
Όλα τα λαμπάκια σβήνουν.

•
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Για ρύθμιση

ή

το λαμπάκι ανάβει για 5 δευτερόλεπτα πριν να σβήσει.

Λειτουργία εσωτερικό
στέγνωμα
Η λειτουργία εσωτερικού στεγνώματος ξεκινά μετά από 10 λεπτά
λειτουργίας ή περισσότερο.

Για διακοπή του Εσωτερικού στεγνώματος κατά
τη λειτουργία, πατήστε
2 φορές ακόμα.
※Μ
 ετά τη διακοπή του εσωτερικού στεγνώματος με τηλεχειριστήριο και
αφού λειτουργήσετε άμεσα το κλιματιστικό, ενδέχεται να καθυστερήσει
η επόμενη λειτουργία.

Ανάβει το λαμπάκι χρονοδιακόπτη.

Λειτουργία Εσωτερικό στέγνωμα

Περίπου 30 λεπτά

Για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας, εκτελείται καθαρισμός αέρα.
Κινούνται οι περσίδες κάθετης διεύθυνσης.

•

※ Η λειτουργία εσωτερικής ξήρανσης δεν θα ενεργοποιηθεί εάν η προηγούμενη λειτουργία είναι Θέρμανση, Μόνο ανεμιστήρας ή Καθαριστής plasma.

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία εσωτερικού στεγνώματος

•
•
•

Η λειτουργία εσωτερικού στεγνώματος δεν καθαρίζει το δωμάτιο, ούτε αφαιρεί μούχλα ή σκόνη που έχει συγκεντρωθεί στο εσωτερικό του κλιματιστικού.
Αν χρησιμοποιείται σε δωμάτιο με λιπαρή ατμόσφαιρα, δωμάτιο με έντονη παρουσία καπνού ή υγρασία, τα εσωτερικά εξαρτήματα του κλιματιστικού
(εναλλάκτης θερμότητας ή ανεμιστήρας αναρρόφησης) μπορεί να μολυνθούν. Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση σκόνης ή μούχλας που έχει προσκολληθεί.
Δεν εκτελείται λειτουργία εσωτερικού στεγνώματος σε λειτουργία On/Off χρονοδιακόπτη, εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη και άνετου ύπνου, αν το τηλεχειριστήριο
δεν βρίσκεται σε θέση αποστολής σήματος στο κλιματιστικό.
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Φροντίδα και
καθαρισμός
Συνήθης φροντίδα: Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος
πριν τον έλεγχο ή οποιαδήποτε ενέργεια φροντίδας.

•

Προειδοποίηση
Μην πλένετε το εσωτερικό του κλιματιστικού μόνοι σας.
Αν η πλύση στο εσωτερικό του κλιματιστικού είναι απαραίτητη, αιτηθείτε σέρβις από τον
αντιπρόσωπο. Αν η πλύση στο εσωτερικό εκτελεστεί λανθασμένα, μπορεί να προκληθεί
βλάβη σε εξαρτήματα ή ανεπαρκής μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και μπορεί να
προκύψει ηλεκτροπληξία ή φωτιά λόγω διαρροής νερού.

Η ορθή διαδικασία φροντίδας επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού και εξοικονομεί ενέργεια.
Εσωτερική μονάδα

Τρόπος αφαίρεσης του μπροστινού καλύμματος

Σκουπίστε με απαλό ύφασμα.

•

Σκουπίστε με απαλό ύφασμα και χλιαρό νερό (θερμοκρασίας κάτω από
40 °C) και στεγνώστε καλά.

Τραβήξτε και ανασηκώστε το μπροστινό κάλυμμα μέχρι να σταματήσει,
μετακινήστε τους βραχίονες αριστερά και δεξιά προς τα έξω και, έπειτα,
τραβήξτε προς την πλευρά σας για να αφαιρέσετε το μπροστινό κάλυμμα.
※ Να προσέχετε μην πέσει κάτω το μπροστινό κάλυμμα, καθώς μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο εξάρτημα.

Τηλεχειριστήριο
Βραχίονας

Σκουπίστε με απαλό ύφασμα.

•

Βραχίονας

Μην πλένετε με νερό. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

•
•

Τρόπος σύνδεσης του μπροστινού καλύμματος

Σημειώσεις
Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, πετρέλαιο, αραιωτικά, καθαριστικό
γυαλιών ή σκόνη στίλβωσης. Μπορεί να καταστρέψει το προϊόν.
Μην τρίβετε ή αγγίζετε για μεγάλο διάστημα με χημική ουσία.
Μπορεί να προκληθεί φθορά ή οξείδωση των υλικών.

Διεξάγετε τη σύνδεση με την αντίστροφη σειρά για αφαίρεση.

Κρατήστε το μπροστινό κάλυμμα σε οριζόντια θέση και τοποθετήστε αμφότερους
τους βραχίονες στους οδηγούς.
Βεβαιωθείτε ότι αμφότεροι οι βραχίονες τοποθετούνται πλήρως.
Αν το κενό μεταξύ του κεντρικού πλαισίου και του μπροστινού καλύμματος δεν είναι
ίσο, αφαιρέστε και συνδέστε πάλι.

Φίλτρο αέρα
Πραγματοποιήστε εργασία συντήρησης μετά τη χρήση για περίπου 2 εβδομάδες.
Όταν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο, η αποδοτικότητα του κλιματιστικού μπορεί
να μειωθεί.

Οδηγός

Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε με νερό.

•

Κατά την πλύση με νερό, στεγνώστε καλά.

■■ Τρόπος αφαίρεσης του Φίλτρο αέρα

1. Ανασηκώστε το μπροστινό κάλυμμα μέχρι να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε τη χειρολαβή στο κάτω φίλτρο αέρα και τραβήξτε έξω.

•

Τη στιγμή της σύνδεσης, μετά την εισαγωγή σε εσωτερική μονάδα,
τοποθετήστε το κάτω φίλτρο αέρα σε έναν οδηγό ελέγχου φίλτρου και
κλείστε το μπροστινό κάλυμμα.

Βραχίονας
Κεντρικό πλαίσιο

Μπροστινό κάλυμμα

Φίλτρο αέρα

Οδηγός ελέγχου
φίλτρου

Τρόπος ανοίγματος του μπροστινού καλύμματος
Τραβήξτε τις κάτω περσίδες στα δεξιά και αριστερά προς την πλευρά
σας και ανασηκώστε μέχρι να σταθεροποιηθούν και σταματήστε.

※ Προσέχετε μην αποσπαστεί ένας βραχίονας του μπροστινού καλύμματος και πέσει.
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Τρόπος κλεισίματος
Γυρίστε το μπροστινό κάλυμμα προς τα κάτω και ωθήστε τρία τμήματα πάνω
από την έξοδο αέρα για να κλείσετε το μπροστινό κάλυμμα.

Φροντίδα και καθαρισμός (συνέχεια)
•
•
•

Προσοχή
Κατά τη φροντίδα (τη στιγμή της σύνδεσης ή αφαίρεσης του μπροστινού καλύμματος/φίλτρου αέρα),
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, όπως η ανατροπή, που δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ασταθή βάση.
Μετά την πλύση του φίλτρου αέρα με νερό, σκουπίστε και στεγνώστε.
Αν παραμένει υγρασία, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Μην αγγίζετε μεταλλικά εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας μέχρι την φάση της αφαίρεσης του μπροστινού καλύμματος.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μη χρήση για μεγάλο διάστημα

Σημειώσεις

•

Εκτελέστε εξαερισμό και εσωτερικό
στέγνωμα για 3~4 φορές.

1•

Ο εξαερισμός λειτουργεί στο κλιματιστικό με ρύθμιση υψηλής
θερμοκρασίας.

Διακόψτε τη λειτουργία του
τηλεχειριστηρίου και
αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.

2
3
4•

Φροντίδα του φίλτρου αέρα.
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Αφαιρέστε τις ξηρές μπαταρίες από το
τηλεχειριστήριο.

3
4

Δεν είναι βρώμικο το φίλτρο αέρα;
Επιβεβαιώστε αν είναι συνδεδεμένο.
Επιβεβαιώστε ότι η εσωτερική/εξωτερική
μονάδα δεν είναι φραγμένη από γύρω
αντικείμενα.

•

Φίλτρο (προαιρετικό).

Το φίλτρο είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα που πωλείται ξεχωριστά και
μπορεί να συνδεθεί σε 2 κομμάτια.
Αιτηθείτε την προμήθεια στον αντιπρόσωπο.

■■ Τρόπος θέσης
1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

Αν απουσιάζετε για μεγάλο διάστημα, ίσως υπάρξει μια
διαρροή και ηλεκτρική αποφόρτιση των ξηρών μπαταριών.

Όταν χρησιμοποιείτε πάλι

1
2

Πλύση του κλιματιστικού
Είναι απαραίτητη η υψηλή τεχνογνωσία για την επιλογή της μεθόδου
πλύσης και καθαριστικού για το κλιματιστικό. Αν η πλύση στο
εσωτερικό του κλιματιστικού είναι απαραίτητη, αιτηθείτε σέρβις από
Σελίδα 36
τον αντιπρόσωπο.

Σε περίπτωση φραγής, η απόδοση μπορεί να επηρεαστεί
αρνητικά ή να μην λειτουργεί καθόλου.

Τοποθετήστε ξηρές μπαταρίες στο
τηλεχειριστήριο.
Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος.

Φίλτρο αέρα

3. Τοποθετήστε το φίλτρο
στο πλαίσιο της
εσωτερικής μονάδας.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο
αέρα και κλείστε το
μπροστινό κάλυμμα.

Υπάρχουν δύο θέσεις
πλαισίου στην εσωτερική
μονάδα.

■■ Αντικατάσταση και φροντίδα.
Ο χρόνος αντικατάστασης εξαρτάται από το είδος φίλτρου.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για χρόνους αντικατάστασης και
λεπτομέρειες για τη φροντίδα.
Ο χρόνος αντικατάστασης κάθε φίλτρου είναι σταθερός.
Όταν επιδεινωθεί η κατάσταση με πολλή σκόνη, αλλάξτε εγκαίρως.

Τακτικός έλεγχος

•
••

Κατά τη χρήση για μεγάλο διάστημα, η διαρροή νερού μπορεί να
χειροτερέψει.
Σύσταση συντήρησης μέσω αντιπροσώπου.
Μπορεί να υπάρξει δυσοσμία λόγω προσκόλλησης ξένων ουσιών, όπως
μούχλα ή σκόνη, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
Συνίσταται η πλύση του κλιματιστικού σε περίπτωση η δυσοσμία είναι έντονη.
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Όταν αναβοσβήνει το λαμπάκι
εσωτερικής μονάδας
Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και ενεργοποιήστε πάλι μετά από 30 δευτερόλεπτα και εκτελέστε έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας

Αν το λαμπάκι αναβοσβήνει πάλι, απαιτείται επιθεώρηση και επισκευή
Για γρήγορη επισκευή, ελέγξτε την κατάσταση του κλιματιστικού σύμφωνα με την ακόλουθη
διαδικασία (1) - (3) και πληροφορήστε τον αντιπρόσωπο.

1 Συμπτώματα κλιματιστικού
2 Ο κωδικός ελέγχου εντοπίζεται από το τηλεχειριστήριο (βλ. παρακάτω
διαδικασία).

3 Η κατάσταση που υποδεικνύει το λαμπάκι όταν αναβοσβήνει στην οθόνη
της εσωτερική ς μονάδας

Πατήστε το κουμπί CHECK (Έλεγχος) με τη μύτη ενός μολυβιού
για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία σέρβις.
Η προβολή ρύθμισης θερμοκρασίας ορίζεται σε 00.

1•
•

2

Εμφανίζεται η ένδειξη

Πατήστε

•
•

ή

.

.

εμφανίζεται στην οθόνη τηλεχειριστηρίου.
Πατήστε το κουμπί

ή

.

Αν δεν υπάρχει σφάλμα με έναν κωδικό, η εσωτερική μονάδα θα εκπέμψει τον ήχο "Πι" μία φορά και η
οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα αλλάξει ως εξής :

• Αναβοσβήνει συνεχώς η ένδειξη TIMER (χρονοδιακόπτης) στην εσωτερική μονάδα. (5 φορές το δευτερόλεπτο)
• Ελέγξτε τη μονάδα και με τους 52 κωδικούς ελέγχου (
• Πατήστε το κουμπί

ή

έως

), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

για να επιστρέψετε στον προηγούμενο κωδικό ελέγχου.

Αν υπάρχει ένα σφάλμα, η εσωτερική μονάδα θα εκπέμψει τον ήχο "Πι" για 10 δευτερόλεπτα (Πι, Πι, Πι ...).
Να σημειωθεί ο κωδικός ελέγχου της οθόνης στο τηλεχειριστήριο.
• Αλφαριθμητικό 2 ψηφίων θα παρουσιαστεί στην οθόνη.
• Όλες οι ενδείξεις στην εσωτερική μονάδα θα αναβοσβήνουν. (5 φορές το δευτερόλεπτο)

3•

Πατήστε

•
•
•

για αποδέσμευση.

Η οθόνη τηλεχειριστηρίου επιστρέφει στην κατάσταση πριν τη λειτουργία σέρβις. Ελέγξτε άλλους κωδικούς
επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία 1 - 3.

Σημειώσεις
Οι κωδικοί ελέγχου μπορεί να μην εμφανίζονται, ανάλογα με το είδος σφάλματος, όπως ένα σφάλμα
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
Σε περίπτωση ελέγχου των κωδικών ελέγχου όταν το λαμπάκι δεν αναβοσβήνει, δεν είναι δυνατή η
προβολή του ορθού κωδικού σφάλματος.
Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον
οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.

Πίνακας Κωδικών ελέγχου
Μπορεί να ανιχνεύονται κωδικοί ελέγχου που δεν αναφέρονται στον πίνακα.
Πρόβλημα
με την
εσωτερική
μονάδα (συμπεριλαμβανομένου
Abnormal
indoor
unit (including
wiring fault). σφάλματος καλωδίωσης).

Πρόβλημα
με outdoor
την εξωτερική
(συμπεριλαμβανομένου
συμπιεστή
Abnormal
unitμονάδα
(including
compressor and
others).και άλλων).
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Οι
κωδικοί
ελέγχου
αποτελούνται
απόand
ψηφία
Check
codes
consist
of digits
και
γράμματα.
letters.

Αυτόματης επανεκκίνησης
Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο ώστε μετά από μια διακοπή ρεύματος να είναι δυνατή η επανεκκίνηση
αυτόματα με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας όπως πριν τη διακοπή.
Το προϊόν έχει σταλεί με τη λειτουργία Auto Restart (αυτόματη επανεκκίνηση) στη θέση OFF
(απενεργοποιημένη). Ενεργοποιήστε, όπως απαιτείται.
Τρόπος ρύθμισης της αυτόματης επανεκκίνησης
1 Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη Temporary (προσωρινά) στην εσωτερική μονάδα για
3 δευτερόλεπτα, ώστε να ρυθμιστεί η λειτουργία
(ήχος 3 "Πι" και το λαμπάκι OPERATION αναβοσβήνει 5 φορές το δευτερόλεπτο για 5
δευτερόλεπτα).

2 Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη Temporary (προσωρινό) στην εσωτερική μονάδα για
3 δευτερόλεπτα, ώστε να ακυρωθεί η λειτουργία
(ήχος 3 "Πι" και το λαμπάκι OPERATION δεν αναβοσβήνει ).

•

Σε περίπτωση ρύθμισης ON timer (ενεργός χρονοδιακόπτης) ή OFF timer (ανενεργός
χρονοδιακόπτης), η λειτουργία AUTO RESTART (αυτόματη επανεκκίνηση) δεν ενεργοποιείται.
3 δευτερόλεπτα
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ȈİȝȚĮĲȑĲȠȚĮʌİȡȓʌĲȦıȘ
ǹȞĲȠĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠįİȞİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȠ
ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣįİȞȕȡȓıțİĲİĲȠĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠȒȠȚȝʌĮĲĮȡȓİȢĲȠȣȑȤȠȣȞĮʌȠĳȠȡĲȚıĲİȓįȚĮĲȓșİĲĮȚʌȡȠıȦȡȚȞȒĮȣĲȩȝĮĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĮʌȩĲȠȞįȚĮțȩʌĲȘ7HPSRUDU\
ʌȡȠıȦȡȚȞȩ ıĲȘȞİıȦĲİȡȚțȒȝȠȞȐįĮ

QȀĮĲȐĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

QīȚĮįȚĮțȠʌȒ

įİȣĲİȡȩȜİʌĲȠ

•
•

įİȣĲİȡȩȜİʌĲȠʌȐȜȚ

••

ȆȜȒȡȦȢĮȣĲȩȝĮĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ǾșİȡȝȠțȡĮıȓĮ
țĮȚȠȩȖțȠȢĮȑȡĮȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚĮȣĲȩȝĮĲĮ 
ǹȞȐȕİȚĲȠȜĮȝʌȐțȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİȞȜİȚĲȠȣȡȖİȓȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢțĮșĮȡȚıȝȩȢ
ȈȕȒȞİȚĲȠȜĮȝʌȐțȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȩʌȠȣțȜȚȝĮĲȚıĲȚțȐĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚıİțȠȞĲȚȞȒĮʌȩıĲĮıȘȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ
ǼʌȚȜȠȖȒ$%
īȚĮįȚĮȤȦȡȚıȝȩĲȘȢȤȡȒıȘȢĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣȝȑıȦĲȠȣĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣțȐșİİıȦĲİȡȚțȒȢȝȠȞȐįĮȢıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘȩʌȠȣțȜȚȝĮĲȚıĲȚțȐȑȤȠȣȞĲȠʌȠșİĲȘșİȓıİțȠȞĲȚȞȒĮʌȩıĲĮıȘȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ
※ǾİıȦĲİȡȚțȒȝȠȞȐįĮțĮȚĲȠĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚıİțĮĲȐĲȘȞĮʌȠıĲȠȜȒĲȠȣȢĮʌȩĲȠİȡȖȠıĲȐıȚȠ

B setting
ȇȪșȝȚıȘ%

ȉȡȩʌȠȢȡȪșȝȚıȘȢĲȘȢİıȦĲİȡȚțȒȢȝȠȞȐįĮȢțĮȚĲȠȣĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣıİ%
1ȆĮĲȒıĲİĲȠȞįȚĮțȩʌĲȘ7HPSRUDU\ ʌȡȠıȦȡȚȞȩ ȖȚĮʌİȡȓʌȠȣ
įİȣĲİȡȩȜİʌĲȠȖȚĮȞĮȟİțȚȞȒıİȚȘĮȣĲȩȝĮĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

2ȈĲȡȑȥĲİĲȠĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠʌȡȠȢĲȘȞİıȦĲİȡȚțȒȝȠȞȐįĮ
3ȆĮĲȒıĲİțĮȚțȡĮĲȒıĲİʌĮĲȘȝȑȞȠĲȠțȠȣȝʌȓCHECKıĲȠĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠȝİ

ĲȘȝȪĲȘİȞȩȢȝȠȜȣȕȚȠȪĬĮİȝĳĮȞȚıĲİȓıĲȘȞȠșȩȞȘȘȑȞįİȚȟȘ
ǼȚțȩȞĮ1
4ȆȚȑıĲİĲȠ
İȞȫʌĮĲȐĲİĲȠCHECKĬĮİȝĳĮȞȚıĲİȓȘȑȞįİȚȟȘ%
ıĲȘȞȠșȩȞȘșĮİȟĮĳĮȞȚıĲİȓȘȑȞįİȚȟȘțĮȚĲȠțȜȚȝĮĲȚıĲȚțȩșĮ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓǹʌȠȝȞȘȝȠȞİȪİĲĮȚĲȠĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ% ǼȚțȩȞĮ2
ȈȘȝİȓȦıȘ  ǼʌĮȞĮȜȐȕİĲİĲȠʌĮȡĮʌȐȞȦȕȒȝĮȖȚĮȞĮȡȣșȝȓıİĲİĲȠ
ĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠıİ$

 ȉȠĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ$įİȞİȝĳĮȞȓȗİȚĲȘȞȑȞįİȚȟȘ$

 ǾʌȡȠİʌȚȜİȖȝȑȞȘİȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȡȪșȝȚıȘĲȠȣĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ
İȓȞĮȚ$

B

1
1

2
2

įİȣĲİȡȩȜİʌĲȠ

ǹȞȘıȣȤȓĮıȤİĲȚțȐȝİĲȠȞșȩȡȣȕȠȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȄİțȚȞȒıĲİĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȠȝĮȜȐțĮȚȝİȚȫıĲİĲȠȞșȩȡȣȕȠȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȆĮĲȒıĲİįİȣĲİȡȩȜİʌĲĮ
ǵĲĮȞȠȜȠțȜȘȡȦșİȓȘȡȪșȝȚıȘ

Pi

ǹșȩȡȣȕȠ
Quiet

Pi

Pi

Pi

Pi

įİȣĲİȡȩȜİʌĲĮ

•
•
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ǾȥȪȟȘȒșȑȡȝĮȞıȘȟİțȚȞȐȝİĲȐĮʌȩįİȣĲİȡȩȜİʌĲĮȝİȑȞĮȞȒȤȠȆȚȍıĲȩıȠıȣȞİȤȓıĲİȞĮĲȠʌĮĲȐĲİ
ǾȡȪșȝȚıȘȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚȩĲĮȞĮțȠȣıĲİȓĳȠȡȑȢȠȒȤȠȢȆȚȆȚȆȚȆȚȆȚ
īȚĮĮțȪȡȦıȘİʌĮȞĮȜȐȕİĲİĲȘȞʌĮȡĮʌȐȞȦȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıİĮȣĲȒȞĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘĲȠȜĮȝʌȐțȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢįİȞĮȞĮȕȠıȕȒȞİȚ 

Αυτά δεν είναι προβλήματα
Σε αυτήν την περίπτωση

•

Διακόπτεται η ροή αέρα.
Δεν επιτυγχάνει τη θερμοκρασία ρύθμισης.

Οσμή ή βρωμιά

Εμφανίζεται συμπύκνωση.

Εμφανίζεται ψύξη, νερό ή ατμός.

Δυσοσμία στο δωμάτιο.

Ελέγξτε πάλι

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εμφανίζεται ατμός.

Αυτά δεν είναι σφάλματα.

Εσωτερική μονάδα
Εξωτερική μονάδα

Εμφανίζεται ατμός ή συμπύκνωση

Οι περσίδες κάθετης διεύθυνσης κινούνται χωρίς
έλεγχο.

Αυτά δεν είναι σφάλματα.

Ένα κλιματιστικό και σύστημα θέρμανσης
παρουσιάζουν βλάβη (διακοπή κατά τη λειτουργία).

Αυτά δεν είναι
σφάλματα.

Λειτουργία και συμπεριφορά του κλιματιστικού

Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.

•
•
•
•
•

Περιγραφή και σημείο ελέγχου
Είναι αμέσως μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας ρεύματος;
Η προετοιμασία απαιτεί 3 λεπτά. Κατά την περίοδο αυτή, ο συμπιεστής δεν δεν
λειτουργεί.
Είναι απενεργοποιημένη η τροφοδοσία ρεύματος;
Σελίδα 12
Έχει καεί η ασφάλεια ή ο ασφαλειοδιακόπτης;
Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
Είναι αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας;
Για την προστασία του εξοπλισμού, δεν λειτουργεί για 3 λεπτά.
Πατιέται το κουμπί στο τηλεχειριστήριο ενώ ο πομπός δείχνει στον δέκτη υπέρυθρου
σήματος στην εσωτερική μονάδα;
Σελίδα 12
Έχει επιλεγεί Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης (Timer on);
Σελίδα 21
Είναι το φίλτρο αέρα βρώμικο;
Είναι οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας, όγκου αέρα και διεύθυνσης ροής αέρα
κατάλληλες;
Σελίδα 14, 15, 18, 19
Λειτουργεί η μονάδα για μεγάλη διάρκεια, ενώ η ροή αέρα έχει ρυθμιστεί σε "
"
";
Σελίδα 18
Είναι καλυμμένη η είσοδος ή η έξοδος αέρα στην εξωτερική μονάδα;
Είναι ανοιχτό ένα παράθυρο ή μία πόρτα;
Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ξήρανσης;
Σελίδα 16
Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO;
Σελίδα 31
Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία άνετου ύπνου;
Σελίδα 20
Έχει ρυθμιστεί η επιλογή ισχύος (Power selection) σε ποσοστό "75%" ή "50%";

"ή

Σελίδα 32
Είναι απενεργοποιημένη η ώρα απενεργοποίησης για απενεργοποίηση
χρονοδιακόπτη ή άνετο ύπνο;
Σελίδα 20, 21
Ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη η προστασία λόγω μη εύλογου ηλεκτρικού
φορτίου, που προκαλείται από διακύμανση τάσης ή φραγή της εισόδου αέρα.
Αφαιρέστε οποιαδήποτε εμπόδια και επαναφέρετε τον αυτόματο διακόπτη μετά από
30 δευτερόλεπτα.
Η ροή αέρα μπορεί να διακοπεί κατά τη λειτουργία θέρμανσης.
Μπορεί να μην προσεγγίσει τη θερμοκρασία ρύθμισης, ανάλογα με τις συνθήκες
εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου.
(Προκαλείται από μεγάλη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας ρύθμισης και της
θερμοκρασίας δωματίου, όταν ξεκινά η λειτουργία. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι επίσης σημαντική).
Όταν διακοπεί η λειτουργία, οι περσίδες κάθετης διεύθυνσης ανοίγουν πλήρως μία
φορά και έπειτα κλείνουν.
Μπορεί να εμφανιστεί ατμός λόγω αέρα που παγώνει γρήγορα στο δωμάτιο.
Μπορεί να εμφανιστεί ατμός λόγω συμπυκνωμένου νερού στον εναλλάκτη
θερμότητας ή μπορεί να παρουσιαστεί υγρασία στο πλαίσιο κατά την ψύξη, την
ξήρανση ή το εσωτερικό στέγνωμα.
Είναι οι περσίδες κίνησης κάθετης διεύθυνσης κλειστές ή δείχνουν προς τα κάτω;
Μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση για λειτουργία μεγάλης διάρκειας στην κάτω
θέση, αντί για οριζόντια θέση κατά την ψύξη ή ξήρανση.
Η εξωτερική μονάδα μπορεί να είναι καλυμμένη με πάγο κατά τη θέρμανση.
Αυτό οφείλεται στη μετατροπή του λιωμένου πάγου σε νερό ή ατμό, για τη βελτίωση
της αποδοτικότητας.
Μπορεί να στάζει νερό κατά την ψύξη ή ξήρανση. Αυτό είναι συμπυκνωμένο νερό
από αέρα στους παγωμένους σωλήνες.

Καθώς η οσμή στον τοίχο, το χαλί, τα έπιπλα ή ρούχα μπορεί να οφείλεται στην
κυκλοφορία.
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Αυτά δεν είναι προβλήματα (συνέχεια)

Το λαμπάκι λειτουργίας ( ) ή το λαμπάκι
χρονοδιακόπτη ( ) αναβοσβήνει γρήγορα
(5 φορές το δευτερόλεπτο).
Το λαμπάκι στις οθόνες της εσωτερικής μονάδας
είναι σβηστό.

Ελέγξτε πάλι

Λαμπάκι λειτουργίας

) αναβοσβήνει αργά.

Δεν είναι σφάλμα.

Σε αυτήν την περίπτωση
Το λαμπάκι λειτουργίας (

Δεν μπορεί να επιτευχθεί μετάδοση του σήματος

Οι περσίδες κάθετης διεύθυνσης δεν κινούνται ή
κινούνται σε περιορισμένο εύρος, ακόμη και όταν
πατηθεί το

Ελέγξτε πάλι

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου

τηλεχειριστηρίου Εσωτερική μονάδα.

.

Δεν εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας ακόμη και
όταν πατηθεί το

.

.

διακόψτε τη λειτουργία κλιματιστικού.
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ανάβει σταθερά αντί να αναβοσβήνει.
Επιλέξτε εκ νέου τον χρονοδιακόπτη όταν επανέλθει η ισχύς, καθώς οι ρυθμίσεις

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

χρονοδιακόπτη ακυρώνονται κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος.
Ελέγξτε το πρόβλημα σύμφωνα με τη διαδικασία "αν το λαμπάκι στην εσωτερική
μονάδα".

Σελίδα 38

Έχει ρυθμιστεί η "Φωτεινότητα λυχνίας προβολής λειτουργίας εσωτερικής μονάδας"
σε "Standard";

Σελίδα 34

Πατιέται το κουμπί στο τηλεχειριστήριο με τον πομπό μεταξύ του δέκτη υπέρυθρου
σήματος και της μονάδας λήψης;

Σελίδα 12

Είναι αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας; (Ένα σήμα μεταδίδεται από την
εσωτερική μονάδα στο τηλεχειριστήριο, αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας)
Πατήστε πάλι το κουμπί.
Σελίδα 11

Είναι ορθός ο προσανατολισμός των μπαταριών (+,-);
Έχουν αδειάσει οι μπαταρίες;

Αντιστοιχεί η ρύθμιση "A-B switching" (εναλλαγή A-B) στο τηλεχειριστήριο με την
εσωτερική μονάδα;

Σελίδα 40

Έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης;

Σελίδα 21

Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εσωτερικού στεγνώματος;
Έχει ρυθμιστεί μόνο για καθαριστή ιόντων plasma;

Είναι σε λειτουργία το εσωτερικό στέγνωμα;
Πατήστε το  

Σελίδα 17

Σελίδα 35

δύο φορές για διακοπή της λειτουργίας.

Θόρυβος ρύθμισης αρχικής θέσης των περσίδων κάθετης διεύθυνσης.

Όταν αλλάζει η ροη του ψυκτικού, ακούγεται ένας ήχος παφλασμού.
Στην περίπτωση διαστολής ή συστολής εξαρτημάτων κατά την αλλαγή της
θερμοκρασίας, ακούγεται ένας ήχος παφλασμού.
Όταν ρέει ψυκτικό, ακούγεται ένα θρόισμα.
Αν ο εξωτερικός αέρας είναι ισχυρός, ενώ η λειτουργία έχει διακοπεί, μπορεί να
ακουστεί ένα σφύριγμα.
Ακούγεται ένας παφλασμός από τον σωλήνα αποστράγγισης, ο οποίος προέρχεται
από τη ροή εξωτερικού αέρα μέσα στο δωμάτιο μέσω του σωλήνα. Προκαλείται όταν

Το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.

Συμβουλευτείτε μας

ο ανεμιστήρας εξαερισμού λειτουργεί σε ένα αεροστεγές δωμάτιο.
Παράγεται ήχος από τον φορτιστή ιόντων

Αυτά δεν
είναι προβλήματα.

Εσωτερική μονάδα

Άλλα

plasma.

Εξωτερική μονάδα

Ακούγεται ένας θόρυβος

Όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.

Αυτά δεν είναι προβλήματα.

Όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία, ξεκινήστε ή

ρύθμιση Timer On), το λαμπάκι ανάβει όταν η παρέχεται πάλι τροφοδοσία. Όταν το
κουμπί στο τηλεχειριστήριο πατηθεί μία φορά, η λειτουργία ξεκινά και το λαμπάκι

•
•

Το κλιματιστικό δεν σταματά να λειτουργεί ακόμη και
όταν πατηθεί το

•

Περιγραφή και σημείο ελέγχου
Στην περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη λειτουργία (συμπεριλαμβάνεται η

Για μια αστοχία του φορτιστή ιόντων plasma, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο
ή το Κέντρο σέρβις της Toshiba.
Ο φορτιστής ιόντων plasma έχει πόλους υψηλής τάσης. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή
επισκευάζετε μόνοι σας καθώς αυτές οι εργασίες είναι επικίνδυνες.

•

Ο παφλασμός είναι ο ήχος που προκαλεί η ροή ψυκτικού.
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