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1 ΕλληνικÜ

Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτÞ την 
κλιìατιστικÞ συσκευÞ τηò Daikin.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο χρÞσηò 
πριν χρησιìοποιÞσετε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ. 
Θα σαò εξηγÞσει πωò να χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα 
σωστÜ και θα σαò βοηθÞσει αν παρουσιαστεß 
κÜποιο πρüβληìα. Αυτü το εγχειρßδιο περιγρÜφει 
ìüνο την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΧρησιìοποιÞστε το 
ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για την εξωτερικÞ 
ìονÜδα. Αφοý διαβÜσετε το εγχειρßδιο, φυλÜξτε το 
για ìελλοντικÞ χρÞση.

ΣηìαντικÝò πληροφορßεò που αφοροýν το 
ψυκτικü υγρü που χρησιìοποιεßται

Το συγκεκριìÝνο προϊüν περιÝχει φθοριοýχα 
αÝρια θερìοκηπßου που καλýπτονται απü το 
πρωτüκολλο του Κιüτο.

(1)
 GWP = δυναìικü θÝρìανσηò του πλανÞτη

ΕνδÝχεται να απαιτοýνται περιοδικοß Ýλεγχοι για 
διαρροÝò ψυκτικοý υγροý σýìφωνα ìε 
ΕυρωπαϊκÞ Þ τοπικÞ νοìοθεσßα. ΕπικοινωνÞστε 
ìε τον τοπικü διανοìÝα για περισσüτερεò 
πληροφορßεò.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να απολαýσετε τα πλÞρη πλεονεκτÞìατα των 
λειτουργιþν του κλιìατιστικοý και να αποφýγετε 
κÜποια δυσλειτουργßα λüγο εσφαλìÝνου τρüπο 
ìεταχεßρισηò, σαò συνιστοýìε να διαβÜστε αυτü το 
εγχειρßδιο οδηγÞσεωò  προσεκτικÜ πριν την χρÞση.
• Αυτü το κλιìατιστικü χαρακτηρßζεται ωò 

“συσκευÝò ìη προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”. 
• Οι προφυλÜξειò που περιγρÜφονται εδþ 
χαρακτηρßζονται ωò ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιÝχουν 
σηìαντικÝò πληροφορßεò σχετικÜ ìε την 
ασφÜλεια. Σιγουρευτεßτε üτι ακολουθεßτε 
üλεò τιò προφυλÜξειò χωρßò παρÜληψη.

 ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ....ΠαρÜλειψη να ακολουθÞσετε 
αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, 
ìπορεß να προκαλÝσει ατοìικü 
τραυìατισìü Þ απþλεια ζωÞò.

 ΠΡΟΣΟΧΗ........ ΠαρÜλειψη να τηρÞσετε αυτÝò 
τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να 
προκαλÝσει ζηìιÜ σε εξοπλισìü 
Þ ατοìικü τραυìατισìü, ο 
οποßοò να εßναι σοβαρüò 
ανÜλογα ìε τιò περιστÜσειò.

Αφοý διαβÜσατε, φυλÜξτε αυτü το εγχειρßδιο σε ìια 
προσβÜσιìη θÝση Ýτσι þστε να ìπορεßτε να 
αναφÝρεστε σ’ αυτü οποτεδÞποτε απαιτεßται. ΕÜν 
ìεταβιβÜζετε τη συσκευÞ σε Ýνα νÝο χρÞστη, 
σιγουρευτεßτε να του παραδþσετε και το εγχειρßδιο.
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Τýποò ψυκτικοý υγροý R410A

GWP
(1) 1975

06_EL_3P156215-11R.fm  Page 1  Wednesday, July 8, 2009  4:55 PM



ΕλληνικÜ 2

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

• Συìβουλευθεßτε τον τοπικü εìπορικü σαò 
αντιπρüσωπο για την εγκατÜσταση.
ΕÜν την κÜνετε ìüνοò σαò, αυτü ìπορεß να 
προκαλÝσει κßνδυνο διαρροÞò νεροý, 
ηλεκτροπληξßαò Þ πυρκαγιÜò.

• Συìβουλευθεßτε τον τοπικü εìπορικü σαò 
αντιπρüσωπο για την ìετατροπÞ, επισκευÞ 
και συντÞρηση του κλιìατιστικοý.
Τυχüν εσφαλìÝνη εργασßα ìπορεß να 
προκαλÝσει κßνδυνο διαρροÞò νεροý, 
ηλεκτροπληξßαò Þ πυρκαγιÜò.

• Κßνδυνοò πυρκαγιÜò σε περßπτωση 
διαρροÞò ψυκτικοý.
ΕÜν το κλιìατιστικü δεν λειτουργεß σωστÜ, 
δηλαδÞ δεν παρÜγεται αÝραò ψýξηò Þ 
θÝρìανσηò, η αιτßα ìπορεß να εßναι διαρροÞ 
ψυκτικοý.
Συìβουλευθεßτε τον εìπορικü σαò 
αντιπρüσωπο για βοÞθεια.
Το ψυκτικü ìÝσα στο κλιìατιστικü εßναι ασφαλÝò 
και κανονικÜ δεν διαρρÝει.
Ùστüσο, αν συìβεß διαρροÞ, επαφÞ ìε 
αναììÝνο καυστÞρα, θερìαντÞρα Þ κουζßνα 
ìπορεß να προκαλÝσει δηìιουργßα επιβλαβοýò 
αερßου.
Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü ìÝχρι üτου 
εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü  πιστοποιÞσει üτι 
η διαρροÞ Ýχει επισκευαστεß.

• Συìβουλευθεßτε τον τοπικü εìπορικü σαò 
αντιπρüσωπο για την επανατοποθÝτηση 
και επανεγκατÜσταση του κλιìατιστικοý.
Τυχüν εσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò 
ìπορεß να προκαλÝσει κßνδυνο διαρροÞò, 
ηλεκτροπληξßαò Þ πυρκαγιÜò.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην τοποθετεßτε αντικεßìενα κοντÜ στην 
εξωτερικÞ ìονÜδα και ìην επιτρÝψετε να 
συσσωρευτοýν φýλλα Þ Üλλα παρεìφερÞ 
αντικεßìενα γýρω απü τη ìονÜδα.
Τα φýλλα αποτελοýν ζεστü καταφýγιο για τα 
ìικρÜ ζþα, τα οποßα ìποροýν να εισÝλθουν στη 
ìονÜδα. ΕÜν ìπουν ζωÜκια στη ìονÜδα και 
Ýρθουν σε επαφÞ ìε ηλεκτροφüρα τìÞìατα, 
ìποροýν να προκαλÝσουν βλÜβεò, καπνü Þ 
φωτιÜ.

• Μην επιτρÝπετε σε παιδιÜ να ανεβαßνουν 
πÜνω στην εξωτερικÞ ìονÜδα και 
αποφεýγετε την τοποθÝτηση οποιουδÞποτε 
αντικειìÝνου πÜνω τηò.
Η πτþση Þ ανατροπÞ ìπορεß να προκαλÝσει 
τραυìατισìü.

• Η συσκευÞ δεν προορßζεται για χρÞση απü 
ìικρÜ παιδιÜ Þ ασθενÞ Üτοìα χωρßò 
επιτÞρηση.
Τα ìικρÜ παιδιÜ πρÝπει να επιτηροýνται για να 
εξασφαλιστεß üτι δεν παßζουν ìε τη συσκευÞ.

ΠÙΣ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΓÙΝΙΑ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΠιÜστε τα γλωσσÜκια στιò Üκρεò των στοìßων 
(περσßδεò ρýθìισηò οριζüντιαò κατεýθυνσηò του 
στοìßου εξüδου του αÝρα) ελαφρþò προò τα κÜτω 
και ρυθìßστε τα αριστερÜ και δεξιÜ ανÜλογα ìε τιò 
απαιτÞσειò του χþρου Þ üπωò εσεßò επιθυìεßτε.

ΣταìατÞστε τα οριζüντια πτερýγια σε θÝση που να 
ìπορεßτε να κρατÜτε τα γλωσσÜκια και να τα 
ρυθìßσετε προò τα αριστερÜ και προò τα δεξιÜ.

ΣYNTHPHΣH 
(ΓΙA TO ΠPOΣÙΠΙΚΟ ΕΠIΣKEYHΣ)

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

• Μüνο εξειδικευìÝνο Üτοìο επιτρÝπεται να 
πραγìατοποιÞσει την συντÞρηση χωρßò 
καθηìερινÞ συντÞρηση.

• Προτοý αγγßξετε κÜποια απü τιò 
καλωδιþσειò σýνδεσηò, φροντßστε να 
απενεργοποιÞσετε üλουò τουò διακüπτεò 
παροχÞò ισχýοò.

• Μη χρησιìοποιÞστε εýφλεκτα υλικÜ. (π.χ. σπρÝϊ 
ìαλλιþν Þ εντοìοκτüνο) κοντÜ στο προϊüν.
Μη καθαρßστε το προϊüν ìε οργανικÜ 
διαλυτικÜ üπωò διαλυτικü ìπογιÜò.
ΧρÞση των οργανικþν διαλυτικþν ìπορεß να 
προκαλÝσει ρÜγισìα στο προϊüν, 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Απευθυνθεßτε σε επαγγελìατικü 
προσωπικü για την στερÝωση των 
εξαρτηìÜτων και σιγουρευθεßτε üτι 
χρησιìοποιÞσατε ìüνο εξαρτÞìατα 
υποδεικνυüìενα απü τον κατασκευαστÞ.
ΕÜν κÜποια κακοτεχνßα προÝρθει απü δικÞ σαò 
εργασßα, ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
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3 ΕλληνικÜ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Πριν τον καθαρισìü, σιγουρευθεßτε üτι 
σταìατÞσατε την λειτουργßα ìονÜδαò, 
κλεßσατε τον διακüπτη Þ βγÜλατε τη 
καλþδιο τροφοδοσßαò.
ΕιδÜλλωò, υπÜρχει κßνδυνοò ηλεκτροπληξßαò Þ 
τραυìατισìοý.

• Μη πλÝνετε το κλιìατιστικü ìε νερü, γιατß 
αυτü ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα 
Þ πυρκαγιÜ.

• Συìβουλευτεßτε το αντιπρüσωπü σαò 
σχετικÜ ìε το καθαρισìü του εσωτερικοý 
του κλιìατιστικοý.
ΕσφαλìÝνοò καθαρισìüò ìπορεß να 
προκαλÝσει σπÜσιìο στα πλαστικÜ ìÝρη, 
διαρροÞ νεροý και Üλλεò ζηìιÝò καθþò και 
ηλεκτροπληξßα.

• ΠροσÝξτε τιò κινÞσειò σαò κατÜ την διÜρκεια 
του καθαρισìοý Þ τηò επιθεþρησηò 
φßλτρου αÝρα.
Εργασßα σε ìεγÜλο ýψοò απαιτεßται, εποìÝνωò 
πρÝπει να δßνετε ìεγÜλη προσοχÞ.
ΕÜν το ικρßωìα εßναι ασταθÝò, ìπορεß να πÝσετε 
Þ να γλιστρÞστε, προκαλþνταò κατÜ συνÝπεια 
τραυìατισìü.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην αφαιρεßτε το φßλτρο αÝρα εκτüò εÜν 
πρüκειται να καθαρßσετε.
Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει βλÜβη.

ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Καθαρßστε το φßλτρο του αÝρα üταν εìφανßζεται η 

Ýνδειξη  “ ” (ÙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ).
• Αυτü θα εìφανιστεß αφοý η ìονÜδα λειτουργÞσει 
για Ýνα ορισìÝνο χρονικü διÜστηìα.

• ΑυξÞστε τη συχνüτητα των καθαρισìþν αν η 
συσκευÞ Ýχει εγκατασταθεß σε δωìÜτιο üπου ο 
αÝραò εßναι πολý ìολυσìÝνοò.

• Αν η βροìιÜ δεν εßναι δυνατü να καθαριστεß, 
αλλÜξτε το φßλτρο αÝρα (Το ανταλλακτικü 
φßλτρο αÝρα εßναι προαιρετικü)

1. Ανοßξτε το εìπρüσθιο καπÜκι.
ΒÜλτε τα δÜχτυλÜ σαò στιò προεξοχÝò του 
καπακιοý στην αριστερÞ και δεξιÜ πλευρÜ τηò 
κýριαò ìονÜδαò και ανοßξτε Ýωò üτου να 
σταìατÞσει το καπÜκι.
(ΑκολουθÞστε την ßδια διαδικασßα για το 
κλεßσιìο.)

2. ΤραβÞξτε Ýξω το φßλτρο αÝρα.
ΠιÝστε ελαφρþò το γλωσσÜκι του φßλτρου 
αÝροò στο κÝντρο προò τα επÜνω και στη 
συνÝχεια τραβÞξτε το προò τα κÜτω και προò 
τα Ýξω.

3. Καθαρßστε το φßλτρο του αÝρα.
ΧρησιìοποιÞστε ηλεκτρικÞ σκοýπα A) Þ 
πλýντε το φßλτρο αÝρα ìε νερü B).
A) Χρησιìοποιþνταò

ηλεκτρικÞ σκοýπα

B) Πλýσιìο ìε νερü
¼ταν το φßλτρο αÝρα εßναι 
πολý βρþìικο, 
χρησιìοποιÞστε ìια ìαλακÞ 
βοýρτσα και ουδÝτερο 
απορρυπαντικü.

Σκουπßστε το νερü και αφÞστε το να στεγνþσει 
στη σκιÜ.

ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ
• Μην πλýνετε το φßλτρο αÝρα ìε ζεστü νερü Üνω 
των 50°C, καθþò ìπορεß να προκληθεß 
αποχρωìατισìüò Þ/και παραìüρφωσÞ του.

• Μην το αφÞνετε εκτεθιìÝνο σε φωτιÜ, γιατß 
ìπορεß να πιÜσει πυρκαγιÜ.

4. ΤοποθετÞστε το φßλτρο αÝρα.
Αφοý ολοκληρωθεß ο καθαρισìüò βεβαιωθεßτε 
üτι αντικαταστÞσατε το φßλτρο αÝροò.

5. Κλεßστε το ìπροστινü κÜλυììα.
Συìβουλευτεßτε τον αρ. Εßδουò 1.

6. ΠιÝστε το πλÞκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ στο τηλεχειριστÞριο.
Η Ýνδειξη στην οθüνη “ÙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ” διαγρÜφεται.
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ΕλληνικÜ 4

ΠÙΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 
ΕΞΑΓÙΓΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ
• Καθαρßστε ìε Ýνα ìαλακü ýφασìα.
• Οταν εßναι δýσκολο να αφαιρÝσετε τουò 
λεκÝδεò, χρησιìοποιÞστε νερü Þ ουδÝτερο 
απορρυπαντικü.

ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ
• Μην χρησιìοποιεßτε βενζßνη, διαλυτικÜ, βενζßνη 
καθαρισìοý, σκüνη γυαλßσìατοò υγρÜ 
εντοìοκτüνα. Μπορεß να ξεθωριÜσουν το 
χρþìα Þ να προκαλÝσουν παραìüρφωση.

• Μη χρησιìοποιεßτε νερü Þ αÝρα σε θερìοκασßα 
50°C Þ ìεγαλýτερη για τον καθαρισìü των 
φßλτρων αÝρα.

• ¼ταν το πτερýγιο εßναι πολý βρüìικο, 
αφαιρÝστε το üπωò περιγρÜφεται παρακÜτω 
και καθαρßστε Þ αλλÜξτε το.
(Το ανταλλακτικü πτερýγιο εßναι προαιρετικü.)

ΠÙΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 
ΚΑΠΑΚΙ
Μπορεßτε να βγÜλετε το εìπρüσθιο καπÜκι για 
να το καθαρßσετε.

ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ
• ΚρατÞστε το εìπρüσθιο καπÜκι σταθερÜ þστε 
να ìην πÝσει.

• Μη χρησιìοποιεßτε βενζßνη, βενζßνη 
καθαρισìοý, διαλýτεò, σκüνη γυαλßσìατοò, 
υγρÜ εντοìοκτüνα. Μπορεß να προκληθεß 
ξεθþριασìα Þ παραìüρφωοη.

• Μην βρÝχετε την εσωτερικÞ ìονÜδα. Μπορεß να 
προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Μην τρßβετε πολý δυνατÜ üταν πλÝνετε τη 
λεπßδα ìε νερü.
Το προστατευτικü τηò επιφÜνειαò ìπορεß να 
ξεφλουδßσει.

• Μη χρησιìοποιεßτε νερü Þ αÝρα 50°C Þ Üνω για 
τον καθαρισìü των φßλτρων αÝρα και των 
εξωτερικþν καλυììÜτων.

• Βεβαιωθεßτε üτι το εìπρüσθιο καπÜκι εßναι καλÜ 
στερεωìÝνο στη θÝση του.

1. Ανοßξτε το εìπρüσθιο καπÜκι.
ΒÜλτε τα δÜχτυλÜ σαò στιò προεξοχÝò του 
καπακιοý στην αριστερÞ και δεξιÜ πλευρÜ τηò 
κýριαò ìονÜδαò και ανοßξτε Ýωò üτου να 
σταìατÞσει το καπÜκι.
(ΑκολουθÞστε την ßδια διαδικασßα για το 
κλεßσιìο.)

2. ΑφαιρÝστε το εìπρüσθιο καπÜκι.
ΠιÝστε τουò Üξονεò στιò δýο πλευρÝò του 
εìπρüσθιου καπακιοý προò το κÝντρο τηò 
κýριαò ìονÜδαò και αφαιρÝστε το.
(Μπορεßτε επßσηò να το βγÜλετε σýρονταò το 
εìπρüσθιο καπÜκι αριστερÜ Þ δεξιÜ και 
τραβþνταò προò τα εìπρüò.)

3. Καθαρßστε το εìπρüσθιο καπÜκι.
• Καθαρßστε απαλÜ ìε Ýνα ìαλακü υγρü πανß.
• Να χρησιìοποιεßτε ìüνο ουδÝτερεò ουσßεò 
καθαρισìοý.

• ΜετÜ το πλýσιìο, σκουπßστε το πολý νερü 
και αφÞστε το να στεγνþσει σε Ýνα στεγνü, 
σκιερü χþρο.

• ¼ταν εßναι πολý βρüìικο
Εφαρìüστε απευθεßαò απορρυπαντικü του 
τýπου που χρησιìοποιεßται για τον καθαρισìü 
ανεìιστÞρων εξαερισìοý Þ φοýρνων, 
περιìÝνετε 10 λεπτÜ, και στη συνÝχεια 
ξεπλýνετε ìε νερü.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην καθαρßζετε το κλιìατιστικü ìε ζεστü νερü 
πÜνω απü 50°C. Με αυτüν τον τρüπο ενδÝχεται 
να προκληθεß αποχρωìατισìüò Þ 
παραìüρφωση.

4. ΤοποθετÞστε το εìπρüσθιο καπÜκι.
ΤοποθετÞστε τα κλειδιÜ του εìπρüσθιου 
καπακιοý  στιò υποδοχÝò και πιÝστε  ìÝχρι 
τÝρìα.
Κλεßστε το εìπρüσθιο καπÜκι αργÜ σ’ αυτÞ τη 
θÝση.
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