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Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το 
προαιρετικό αξεσουάρ της Daikin. Διαβάστε 
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, πριν 
χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό αξεσουάρ. Θα 
ενημερωθείτε για τη σωστή χρήση της μονάδας 
και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 
Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο, φυλάξτε για 
μελλοντική αναφορά.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας περιγράφει 
αποκλειστικά τον τρόπο χρήσης του 
ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
Διαβάστε επίσης το εγχειρίδιο λειτουργίας 
που συνοδεύει την εσωτερική μονάδα για την 
ασφαλή χρήση και τη συντήρηση του 
συστήματος.

Προκειμένου να εκμεταλλευτείτε τις λειτουργίες 
του κλιματιστικού στο έπακρο και να αποφύγετε 
δυσλειτουργίες που οφείλονται σε κακό χειρισμό, 
πριν τη χρήση συνιστάται η προσεκτική 
ανάγνωση του εγχειριδίου οδηγιών.
Αυτό το κλιματιστικό χαρακτηρίζεται ως 
"συσκευές μη προσβάσιμες από το ευρύ κοινό".
Οι προφυλάξεις που περιγράφονται εδώ 
χαρακτηρίζονται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιέχουν 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλεια. Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε 
όλες τις προφυλάξεις χωρίς παράληψη. 

1. Προφυλάξεις ασφάλειας
1

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

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

Αφού διαβάσατε, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο 
σε μια προσβάσιμη θέση έτσι ώστε να 
μπορείτε να αναφέρεστε σ' αυτό 
οποτεδήποτε απαιτείται. Εάν μεταβιβάσετε 
τη συσκευή σε έναν νέο χρήστη, παραδώστε 
του οπωσδήποτε και το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δώστε προσοχή στο ότι η παρατεταμένη, 
άμεση έκθεση στον αέρα ψύξης 
ή θέρμανσης από το κλιματιστικό, ή στον 
αέρα που είναι πάρα πολύ δροσερός 
ή πάρα πολύ θερμός μπορεί να είναι 
επικίνδυνη στη σωματική κατάσταση 
και την υγεία σας.
Όταν το κλιματιστικό δυσλειτουργεί (και 
εκπέμπει μια οσμή πυρκαγιάς, κ.λπ.) 
κλείστε τη παροχή στη μονάδα και 
απευθυνθείτε στον τοπικό εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο. 
Η συνέχιση λειτουργίας κάτω από τέτοιες 
περιστάσεις μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
Συμβουλευθείτε τον τοπικό 
εμπορικό σας αντιπρόσωπο για να 
εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό σας.
Εάν κάνατε την εργασία οι ίδιοι μπορεί να 
προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά.
Ελληνικά
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Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο για επέμβαση, επισκευή 
και συντήρηση του κλιματιστικού ή του 
τηλεχειριστηρίου. 
Εσφαλμένη εργασία μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
Μη τοποθετήσετε αντικείμενα, όπως 
ράβδων, δακτύλων σας, κ.λπ., στην 
είσοδο ή έξοδο αέρα. 
Τραυματισμός μπορεί να προκληθεί λόγω 
επαφής με τις λεπίδες ανεμιστήρα υψηλής 
ταχύτητας του κλιματιστικού. 
Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση 
διαρροής ψυκτικού. 
Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, 
δηλαδή δεν παράγεται αέρας ψύξης ή 
θέρμανσης, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή 
ψυκτικού. Συμβουλευθείτε τον εμπορικό 
σας αντιπρόσωπο για βοήθεια. 
Το ψυκτικό μέσα στο κλιματιστικό είναι 
ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. 
Ωστόσο, αν συμβεί διαρροή, επαφή 
με αναμμένο καυστήρα, θερμαντήρα 
ή κουζίνα μπορεί να προκαλέσει 
δημιουργία επιβλαβούς αερίου. 
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μέχρι 
η επισκευή της διαρροής να πιστοποιηθεί 
από εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
σέρβις. 
Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό 
σας αντιπρόσωπο για το τι θα κάνετε σε 
περίπτωση διαρροής ψυκτικού.
Όταν το κλιματιστικό εγκατασταθεί σε 
ένα μικρό δωμάτιο, είναι απαραίτητο να 
πάρετε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε 
η οποιαδήποτε ποσότητα διαρροής 
ψυκτικού να μην υπερβαίνει το όριο 
συμπύκνωσης σε περίπτωση διαρροής. 
Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα 
λόγω εξάντλησης οξυγόνου. 
Απευθυνθείτε σε επαγγελματικό 
προσωπικό για την στερέωση των 
εξαρτημάτων και σιγουρευτείτε ότι 
χρησιμοποιήσατε μόνο εξαρτήματα 
υποδεικνυόμενα από τον 
κατασκευαστή.
Εάν κάποια κακοτεχνία προέρθει από 
δική σας εργασία, μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά. 
Ελληνικά
Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο για την επανατοποθέτηση 
και επανεγκατάσταση του κλιματιστικού. 
Εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης 
μπορεί να προκαλέσει διαρροή, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε 
ασφάλειες με τη σωστή αναγραφή 
αμπέρ. 
Μην χρησιμοποιήστε ακατάλληλες 
ασφάλειες, χαλκό ή άλλα καλώδια ως 
υποκατάστατα, γιατί αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, 
τραυματισμό ή βλάβη στη μονάδα. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει 
ένα διακόπτη διαρροής προς την γη. 
Αν δεν εγκατασταθεί ένα διακόπτης 
διαρροής προς την γη, μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε τη μονάδα. 
Μη γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα 
παροχής, αγωγό αλεξικέραυνου, 
ή τηλεφωνική γείωση. Πλημμελής 
γείωση μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
Ρεύμα υψηλής τάσης από κεραυνό 
ή άλλες πηγές μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στο κλιματιστικό.
Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο εάν 
το κλιματιστικό πλημμυρίσει εξαιτίας 
φυσικής καταστροφής, 
όπως πλημμύρας ή τυφώνα.
Σε αυτήν την περίπτωση, μην 
λειτουργείτε το κλιματιστικό, επειδή 
μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μη ξεκινάτε ή σταματάτε το 
κλιματιστικό ενεργοποιώντας 
ή απενεργοποιώντας τον διακόπτη 
παροχής ρεύματος.
Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά ή διαρροή νερού. 
Επιπλέον, ο ανεμιστήρας θα περιστραφεί 
απότομα εάν ενεργοποιηθεί η αυτόματη 
αναπλήρωση σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό.
2
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Μην χρησιμοποιήστε το προϊόν σε 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον μολυσμένο 
με ατμό λαδιού, όπως ατμό λαδιού 
μαγειρέματος ή λαδιού μηχανής.
Ατμοί λαδιού μπορεί να προκαλέσουν 
ρωγμές, ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά.
Μην χρησιμοποιήστε το προϊόν 
σε χώρους με υπερβολικό λιπαρό 
καπνό, όπως χώρους μαγειρέματος, 
ή σε χώρους με εύφλεκτο αέριο, 
διαβρωτικό αέριο, ή σκόνη μετάλλων.
Τυχόν χρησιμοποίηση του προϊόντος σε 
τέτοιες χώρους μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά ή δυσλειτουργίες του προϊόντος.
Μην χρησιμοποιήστε εύφλεκτα υλικά 
(π.χ., σπρέι μαλλιών ή εντομοκτόνο) 
κοντά στο προϊόν.
Μην καθαρίστε το προϊόν με οργανικούς 
διαλύτες όπως διαλυτικό μπογιάς.
Τυχόν χρησιμοποίηση οργανικών 
διαλυτών μπορεί να προκαλέσει ρωγμές 
στο προϊόν, ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε μια 
ξεχωριστή παροχή ρεύματος για το 
κλιματιστικό.
Τυχόν χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 
παροχής ρεύματος μπορεί να προκαλέσει 
παραγωγή θερμότητας, πυρκαγιά 
ή δυσλειτουργία του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό
για άλλους λόγους εκτός από εκείνους
για τους οποίους προορίζεται. 
Μην χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό για 
όργανα ψύξης ακριβείας, όπως τρόφιμα, 
φυτά, ζώα ή έργα τέχνης αφού αυτό 
μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την 
απόδοση, την ποιότητα και/ή τη διάρκεια 
ζωής του σχετικού αντικειμένου.
Μην τοποθετήστε αντικείμενα που 
είναι ευαίσθητα στην υγρασία ακριβώς 
κάτω από τις εσωτερικές ή εξωτερικές 
μονάδες. 
Υπό ορισμένες συνθήκες, η συμπύκνωση 
στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες 
ψυκτικού, ο ρύπος στο φίλτρο αέρα 
ή η απόφραξη αγωγού μπορεί να 
προκαλέσει διαρροή σταγόνων, με 
συνέπεια δημιουργία βρωμιάς ή 
αποτυχίας του σχετικού αντικειμένου. 
3

Για να αποφύγετε μείωση οξυγόνου, 
σιγουρευτείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται 
επαρκώς εάν κάποιος εξοπλισμός 
όπως ένας καυστήρας χρησιμοποιείται 
μαζί με το κλιματιστικό.
Μετά από παρατεταμένη χρήση, 
ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τα 
υποστηρίγματά της για τυχόν ζημιές. 
Εάν τα αφήσετε σε κατεστραμμένη 
κατάσταση, η μονάδα μπορεί να πέσει και 
να προκαλέσει τραυματισμό.
Μην τοποθετήστε εύφλεκτο σπρέι 
ή χειρίζεστε σπρέι κοντά στη μονάδα 
γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά. 
Πριν τον καθαρισμό, σιγουρευτείτε ότι 
σταματήσατε τη λειτουργία μονάδας, 
κλείσατε τον διακόπτη ή αφαιρέσατε 
το καλώδιο παροχής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία και 
τραυματισμός.
Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μη 
το λειτουργήστε με τα βρεγμένα χέρια. 
Μην τοποθετήστε συσκευές που 
παράγουν γυμνή φλόγα στους 
χώρους που εκτίθενται στη ροή αέρα 
από τη μονάδα γιατί αυτό μπορεί να 
εξασθενήσει την καύση του καυστήρα. 
Μην τοποθετήστε θερμάστρες 
ακριβώς κάτω από τη μονάδα, γιατί 
η προκύπτουσα θερμότητα μπορεί 
να προκαλέσει παραμόρφωση. 
Μην επιτρέψτε σε κάποιο παιδί 
να ανέβει στην εξωτερική μονάδα 
ή αποφύγετε να τοποθετήσετε 
οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω την.
Πτώση ή ανατροπή μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό.
Μην φράξτε τις εισόδους ή εξόδους 
του αέρα.
Η εξασθενισμένη ροή αέρα μπορεί να 
προκαλέσει ανεπαρκή απόδοση 
ή πρόβλημα.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, τα φυτά ή τα 
ζώα δεν εκτίθενται άμεσα στη ροή αέρα 
από τη μονάδα, γιατί δυσμενή 
αποτελέσματα μπορούν να 
προκύψουν. 
Ελληνικά
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Μην πλύνετε το κλιματιστικό ή το 
τηλεχειριστήριο με νερό, γιατί αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά. 
Μην τοποθετήστε δοχεία νερού 
(βάζο λουλουδιών, κ.λπ.) πάνω 
στη μονάδα, γιατί αυτό μπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά. 
Μην εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε 
κάποια θέση όπου υπάρχει κίνδυνος 
διαρροής εύφλεκτου αερίου. 
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, το 
συγκεντρωμένο αέριο κοντά στο 
κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει 
κίνδυνο πυρκαγιάς.
Μην βάλτε εύφλεκτα δοχεία, όπως 
δοχεία σπρέι, εντός 1 μέτρου από το 
στόμιο εκκένωσης.
Τα δοχεία μπορούν να εκραγούν επειδή 
η παραγωγή θερμού αέρα της εσωτερικής 
ή εξωτερικής μονάδας θα τα επηρεάσει.
Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν 
από τη συσκευή προτού αυτή να 
πεταχτεί και πρέπει να απορριφθούν 
με ασφάλεια.
Ρυθμίστε τον αγωγό έτσι που να 
εξασφαλίσετε πλήρη αποστράγγιση.
Εάν η σωστή αποστράγγιση από τον 
εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης δεν 
γίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
κλιματιστικού, θα μπορούσε να υπάρξει 
μια παρεμπόδιση λόγω του ρύπου και 
συγκέντρωσης ακαθαρσιών στον 
σωλήνα.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή 
νερού από την εσωτερική μονάδα. 
Υπό αυτές τις περιστάσεις, σταματήστε 
τη λειτουργία κλιματιστικού και 
συμβουλευθείτε τον εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο για βοήθεια.
Η συσκευή δεν προορίζεται προς 
χρήση από ανεπιτήρητα μικρά παιδιά 
ή ασθενή άτομα.
Εξασθένιση σωματικών λειτουργιών και 
βλάβη στην υγεία μπορούν να 
προκληθούν. 
Ελληνικά
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για 
να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη 
μονάδα ή το τηλεχειριστήριο της. 
Η τυχαία λειτουργία από ένα παιδί 
μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση των 
σωματικών λειτουργιών και ζημιά στην 
υγεία. 
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίξουν 
πάνω ή γύρο από την εσωτερική 
μονάδα.
Εάν αγγίζουν τη μονάδα κατά λάθος, 
μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. 
Συμβουλευθείτε τον εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο σχετικά με τον 
καθαρισμό του εσωτερικού του 
κλιματιστικού. 
Εσφαλμένος καθαρισμός μπορεί να 
προκαλέσει θραύση των πλαστικών 
μερών, διαρροή νερού και άλλης ζημιάς 
καθώς επίσης και ηλεκτροπληξία. 
Για να αποφύγετε τραυματισμό, μην 
αγγίξτε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια 
αλουμινίου της μονάδας. 
Μην τοποθετήστε αντικείμενα σε 
άμεση εγγύτητα με την εξωτερική 
μονάδα και μην αφήνετε φύλλα και 
άλλες ακαθαρσίες να συσσωρεύονται 
γύρο από τη μονάδα. 
Τα φύλλα δημιουργούν είδος ζεστού 
στρώματος για μικρά ζώα που μπορούν 
να μπουν μέσα στη μονάδα. Εάν μπουν 
μέσα στη μονάδα, τέτοια ζώα μπορούν 
να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό 
ή πυρκαγιά όταν έρθουν σε επαφή με τα 
ηλεκτρικά μέρη.
Μην αγγίξτε ποτέ τα εσωτερικά μέρη 
του ελεγκτή. 
Μην αφαιρέστε τον εμπρός πίνακα. 
Άγγιγμα ορισμένων εσωτερικών μερών 
θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία και ζημιά 
στη μονάδα. Παρακαλώ συμβουλευθείτε 
τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο για τον 
έλεγχο και τη ρύθμιση των εσωτερικών 
μερών. 
Μην αφήστε το τηλεχειριστήριο κάπου 
που υπάρχει κίνδυνος να βραχεί.
Εάν μπει νερό στο τηλεχειριστήριο 
υπάρχει κίνδυνος διαρροής ηλεκτρισμού 
και ζημιάς στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο 
τηλεχειριστήριο, μην βάλτε μια ισχυρή 
4
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ακτίνα φωτός ή μην εγκαταστήστε μια 
λάμπα φθορισμού κοντά στο τμήμα 
λήψης της κύριας μονάδας.
Μια δυσλειτουργία μπορεί να εμφανιστεί.
Προσέξτε που πατάτε κατά την 
διάρκεια του καθαρισμού του φίλτρου 
αέρα ή της επιθεώρησης.
Απαιτείται εργασία σε υψηλή θέση, στην 
οποία μέγιστα προσοχή πρέπει να δοθεί.
Εάν η σκαλωσιά είναι ασταθής, μπορεί να
πέσετε ή να γκρεμιστείτε, και κατά
συνέπεια να προκληθεί τραυματισμός.

2. Ονόματα και λειτουργίες 
του τμήματος χειρισμού 
(Εικ. 1, 2)

1
ΕΝΔΕΙΞΗ " " 
(ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ)
Ανάβει όταν μεταδίδεται το σήμα.

2

ΕΝΔΕΙΞΗ " " " " " " " " 
" " (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
Η ένδειξη αυτή δείχνει τον τρέχοντα 
ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Στον τύπο 
μόνο ψύξης, τα " " (Αυτόματη 
λειτουργία) και " " (Θέρμανση) δεν 
είναι εγκατεστημένα.

3

ΕΝΔΕΙΞΗ " " (ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)
Αυτή η ένδειξη δηλώνει τη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας.

4

ΕΝΔΕΙΞΗ " " 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜEΝΗ ΩΡΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
Στην ένδειξη αυτή εμφανίζεται η 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ 
έναρξης και διακοπής λειτουργίας 
του συστήματος.

5
ΕΝΔΕΙΞΗ " " (ΠΤΕΡΥΓΙΟ 
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ)
Ανατρέξτε στη σελίδα 9.

MH L

C

hr. hr.
5

6
ΕΝΔΕΙΞΗ " " (ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)
Η ένδειξη δείχνει την επιλεγμένη 
ταχύτητα του ανεμιστήρα.

7

ΕΝΔΕΙΞΗ " " 
(ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Όταν πιέζετε το κουμπί 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στην οθόνη εμφανίζεται 
η λειτουργία που έχει ρυθμιστεί τη 
συγκεκριμένη στιγμή.

8

ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πιέστε αυτό το κουμπί για να τεθεί σε 
λειτουργία το σύστημα. Πιέστε ξανά το 
κουμπί για παύση λειτουργίας του 
συστήματος.

9

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Πιέστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε 
την ταχύτητα ανεμιστήρα, ΥΨΗΛΗ ή 
ΧΑΜΗΛΗ (BRC7EA628/29) ή ΥΨΗΛΗ/
ΜΕΣΑΙΑ/ΧΑΜΗΛΗ (BRC7EA630), της 
προτίμησής σας.

10

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί 
για τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
(Λειτουργεί με το εμπρόσθιο καπάκι 
του τηλεχειριστηρίου κλειστό.)

11

ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Χρησιμοποιήστε από το κουμπί για τον 
προγραμματισμό της ώρας "ΕΝΑΡΞΗΣ 
και/ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ". (Λειτουργεί με το 
εμπρόσθιο καπάκι του 
τηλεχειριστηρίου ανοιχτό.)

12
ΚΟΥΜΠΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Ανατρέξτε στη σελίδα 9.

13
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Ανατρέξτε στη σελίδα 10.

TEST
Ελληνικά
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14
ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
Ανατρέξτε στη σελίδα 8.

15

ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πιέστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε 
τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

16

ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
στο εγχειρίδιο λειτουργίας που 
συνοδεύει την εσωτερική μονάδα.

17

ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται μόνο 
από το εξειδικευμένο προσωπικό του 
σέρβις για λόγους συντήρησης.

18

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ
Ο διακόπτης αυτός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί άμεσα εάν δεν 
λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.

19
ΔΕΚΤΗΣ
Λαμβάνει τα σήματα από το 
τηλεχειριστήριο.

20

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(Κόκκινη)
Η λυχνία αυτή παραμένει αναμμένη 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 
κλιματιστικού. Αναβοσβήνει όταν 
η μονάδα έχει πρόβλημα.

21

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (Πράσινη)
Η λυχνία αυτή παραμένει αναμμένη 
όταν έχει επιλεχθεί ο χρονοδιακόπτης.

22

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ (Κόκκινη)
Ανάβει όταν πρέπει να καθαριστεί το 
φίλτρο αέρα.

23

ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (Πορτοκαλί)
Ανάβει όταν αρχίζει η λειτουργία 
απόψυξης. (Στον τύπο μόνο ψύξης, 
αυτή η λυχνία δεν ανάβει.)
Ελληνικά
24

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Βάλτε το διακόπτη στη θέση " " 
(FAN) για λειτουργία του ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
και στη θέση " " (A/C) για 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ή ΨΥΞΗ.

25

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Βάλτε το διακόπτη στη θέση " " 
(COOL) για ΨΥΞΗ και στη θέση " " 
(HEAT) για ΘΕΡΜΑΝΣΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για επεξηγηματικούς λόγους, στην οθόνη 
του σχήματος 1 εμφανίζονται όλες οι 
ενδείξεις σε αντίθεση με τις πραγματικές 
συνθήκες λειτουργίας.

• Η Εικ. 1-2 δείχνει το τηλεχειριστήριο με το 
εμπρόσθιο καπάκι ανοιχτό.

• Η Εικ. 1-3 δείχνει ότι αυτό το 
τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με αυτό που παρέχεται με 
το σύστημα VRV.

• Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία 
καθαρισμού του φίλτρου αέρα, καθαρίστε 
το φίλτρο με τον τρόπο που εξηγείται στο 
εγχειρίδιο λειτουργίας που προμηθεύεται 
με την εσωτερική μονάδα.
Μετά τον καθαρισμό και την 
επανεγκατάσταση του φίλτρου αέρα, 
πιέστε το κουμπί μηδενισμού του φίλτρου 
στο τηλεχειριστήριο. Η ενδεικτική λυχνία 
καθαρισμού του φίλτρου αέρα στον δέκτη 
θα σβήσει.

• Η Λυχνία Απόψυξης ανάβει όταν ανοίγετε 
την ισχύ. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
6
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Προφυλάξεις κατά το χειρισμό του 
τηλεχειριστηρίου
Κατευθύνετε το εκπέμπον τμήμα του 
τηλεχειριστηρίου στο λαμβάνον τμήμα 
του κλιματιστικού.
Εάν κάτι εμποδίζει τη διαδρομή μετάδοσης 
και λήψης μεταξύ της εσωτερικής μονάδας 
και του τηλεχειριστηρίου, όπως οι κουρτίνες, 
δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία.

Η σωστή μετάδοση υποδεικνύεται με 
2 σύντομα ηχητικά σήματα.
Η απόσταση μετάδοσης είναι περίπου 7 m.
Μην το αφήνετε να πέσει ή να βραχεί.
Μπορεί να καταστραφεί.
Ποτέ μην πατάτε τα κουμπιά του 
τηλεχειριστηρίου με μυτερά αντικείμενα.
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να καταστραφεί.

Χώρος εγκατάστασης
• Μπορεί τα σήματα να μη λαμβάνονται σε 
χώρους όπου υπάρχει ηλεκτρονικός 
φωτισμός φθορίου. Παρακαλούμε να 
συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης 
πριν αγοράσετε λάμπες φθορίου.

• Εάν το τηλεχειριστήριο ενεργοποίησε 
κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή, 
απομακρύνατε αυτή τη συσκευή 
ή συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο.

3. Χειρισμός με ασύρματο 
τηλεχειριστήριο
7

Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στη 
θήκη του
Τοποθετήστε τη θήκη του τηλεχειριστηρίου 
σε έναν τοίχο ή σε μια κολόνα 
χρησιμοποιώντας τη βίδα που παρέχεται. 
(Βεβαιωθείτε ότι μεταδίδει σήμα)

Πώς θα βάλετε ξηρές μπαταρίες
(1) Βγάλτε το πίσω καπάκι 

από το τηλεχειριστήριο 
προς την κατεύθυνση 
που δείχνει το βέλος.

(2) Τοποθετήστε τις 
μπαταρίες
Χρησιμοποιήστε ξηρές 
μπαταρίες (AAA.LR03 
(αλκαλικές)). 
Τοποθετήστε σωστά τις 
ξηρές μπαταρίες για να 
ταιριάζουν οι πόλοι (+) 
και (–).

(3) Κλείστε το καπάκι.
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Πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες
Υπό κανονική χρήση, οι μπαταρίες διαρκούν 
περίπου ένα χρόνο. Ωστόσο, καλό θα είναι 
να τις αλλάζετε όταν η εσωτερική μονάδα δεν 
ανταποκρίνεται ή ανταποκρίνεται αργά στις 
εντολές ή εάν η οθόνη γίνει μαύρη.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
• Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες 
ταυτόχρονα και μην χρησιμοποιείτε 
καινούργιες και παλιές μπαταρίες μαζί.

• Στην περίπτωση που το τηλεχειριστήριο 
δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες για να 
αποφύγετε τη διαρροή του υγρού της 
μπαταρίας.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Εάν η εσωτερική μονάδα βρίσκεται υπό 
κεντρικό έλεγχο, θα πρέπει να αλλάξει 
η ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου.
Στην περίπτωση αυτή, απευθυνθείτε στον 
αντιπρόσωπο της DAIKIN.

Σύστημα VRV
Δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας που 
προμηθεύεται με το κλιματιστικό.

 Δείτε την εικόνα 1 στη σελίδα [1] 
• Η διαδικασία λειτουργίας διαφέρει 
ανάλογα με τον τύπο αντλίας θερμότητας 
και του τύπου αμέσου ψύξης. Για 
επιβεβαίωση του τύπου του συστήματός 
σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο 
Daikin. 

• Για να προστατευθεί η μονάδα ανοίξτε το 
γενικό διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
6 ώρες πριν από την έναρξη λειτουργίας.

• Εάν διακοπεί η τροφοδοσία του γενικού 
διακόπτη κατά τη διάρκεια λειτουργίας, 
η λειτουργία επανέρχεται αυτόματα μετά 
την επαναφορά της ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας.

4. Εύρος λειτουργίας

5. Διαδικασία χειρισμού
Ελληνικά
Θέστε σε λειτουργία με την ακόλουθη σειρά.

• Μπορείτε να επιλέξετε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ από το διαχωρισμένο 
σύστημα αντλίας θερμότητας ή το 
σύστημα επαναφοράς θερμότητας VRV.

• Στον τύπο μόνο ψύξης, μπορούν να 
επιλεχθούν οι λειτουργίες " ΨΥΞΗ ", 
" ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ " και "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ".

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

 Δείτε την εικόνα 1-1, 2 στη σελίδα [1] 

Πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πολλές φορές και 
επιλέξτε τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της 
επιλογής σας με τον ακόλουθο τρόπο.

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ........................ " "
■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ .............. " "
■ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ................. " "

• Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, γίνεται 
αυτόματα η εναλλαγή ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.............. " "
■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ............. " "

• Η λειτουργία αυτού του προγράμματος 
είναι να μειώνει την υγρασία στο 
δωμάτιό σας με την ελάχιστη μείωση 
θερμοκρασίας.

• Ο μικροϋπολογιστής υπολογίζει 
αυτόματα τη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ και την 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

• Αυτό το σύστημα δεν μπαίνει 
σε λειτουργία αν η θερμοκρασία 
δωματίου είναι κάτω από 16°C.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MODE
8
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Πιέστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάβει και το 
σύστημα αρχίζει να ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην κλείνετε την ηλεκτρική τροφοδοσία 
αμέσως μετά το σταμάτημα της μονάδας. 
Στη συνέχεια, περιμένετε όχι λιγότερο από 
5 λεπτά.
Ενδέχεται να προκύψει διαρροή νερού 
ή άλλα προβλήματα.

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

 Δείτε την εικόνα 1-1,3 στη σελίδα [1] 

(1) Επιλέξτε τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
με το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ με 
τον ακόλουθο τρόπο.

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ................. " "

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ....... " "

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ....... " "

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ...... " "

• Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 
με τη λειτουργία αφύγρανσης, δείτε το "ΓΙΑ 
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΚΌΠΤΗ ΑΛΛΑΓΉΣ 
ΨΎΞΗΣ/ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ".

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ON OFF
9

(2) Πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μερικές φορές και 
επιλέξτε " "
(Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
αφύγρανσης.)

Πιέστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάβει και το 
σύστημα αρχίζει να ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην κλείνετε την ηλεκτρική τροφοδοσία 
αμέσως μετά το σταμάτημα της μονάδας. 
Στη συνέχεια, περιμένετε όχι λιγότερο από 
5 λεπτά.
Ενδέχεται να προκύψει διαρροή νερού 
ή άλλα προβλήματα.

[ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ]
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
• Με την αύξηση του πάγου στο πηνίο μιας 
εξωτερικής μονάδας, η θέρμανση μειώνεται 
και το σύστημα μεταβαίνει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΟΨΥΞΗΣ.

• Η λειτουργία του ανεμιστήρα διακόπτεται 
και η λυχνία ΑΠΟΨΥΞΗΣ της εσωτερικής 
μονάδας ανάβει.
Μετά από 6 έως 8 λεπτά (το πολύ 10 λεπτά) 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ, το σύστημα 
επιστρέφει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Ικανότητα θέρμανσης & Θερμοκρασία 
εξωτερικού αέρα
• Η ικανότητα θέρμανσης μειώνεται καθώς 
πέφτει η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα. 
Εάν αισθάνεστε κρύο, χρησιμοποιήστε έναν 
άλλο θερμαντήρα ταυτόχρονα με αυτό το 
κλιματιστικό.

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ON OFF
Ελληνικά
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• Ο θερμός αέρας κυκλοφορεί για τη θέρμανση 
του χώρου. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος 
από τη στιγμή έναρξης λειτουργίας του 
κλιματιστικού μέχρι να ζεσταθεί όλος 
ο χώρος. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας 
αυτόματα μπαίνει σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι 
να φτάσει το κλιματιστικό σε μια ορισμένη 
εσωτερική θερμοκρασία. Περιμένετε μέχρι 
η θερμοκρασία στο χώρο να φτάσει 
στην επιθυμητή θερμοκρασία. 

• Εάν συσσωρευτεί στην οροφή θερμός αέρας 
και τα πόδια σας είναι ακόμα κρύα, σας 
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν 
κυκλοφορητή. Για λεπτομέρειες, 
απευθυνθείτε στο κατάστημα που 
αγοράσατε το κλιματιστικό.

Για τον προγραμματισμό ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ, 
ακολουθήστε τη διαδικασία που 
υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

Πιέστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και προγραμματίστε 
τη θερμοκρασία ρύθμισης.

Κάθε φορά που πιέζετε αυτό 
το κουμπί, η θερμοκρασία 
ρύθμισης αυξάνεται κατά 1°C.

Κάθε φορά που πιέζετε αυτό 
το κουμπί, η θερμοκρασία 
μειώνεται κατά 1°C.

Στην περίπτωση αυτόματης λειτουργίας
Κάθε φορά που πιέζετε 
το κουμπί, η ρύθμιση της 
θερμοκρασίας μεταβάλλεται 
στην πλευρά "H".

Κάθε φορά που πιέζετε 
το κουμπί, η ρύθμιση της 
θερμοκρασίας μεταβάλλεται 
στην πλευρά "L".

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP
Ελληνικά
[°C]

• Η ρύθμιση είναι αδύνατη για τη λειτουργία 
ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η περιοχή ρύθμισης της θερμοκρασίας 
στο τηλεχειριστήριο είναι από 16°C έως 
32°C.

Πιέστε το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
Μπορείτε να επιλέξετε υψηλή ή χαμηλή 
ταχύτητα ανεμιστήρα (BRC7EA628/29).
Μπορείτε να επιλέξετε υψηλή, μεσαία ή 
χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα (BRC7EA630).
Το τσιπ μικροεπεξεργαστή μπορεί 
μερικές φορές να ελέγχει την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα, για την προστασία της μονάδας.

Πιέστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ, για να 
επιλέξετε την κατεύθυνση του αέρα 
όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω 
εικόνα.

Εμφανίζεται η ΕΝΔΕΙΞΗ 
και η κατεύθυνση ροής του 
αέρα αλλάζει συνεχόμενα 
(αυτόματη ρύθμιση 
κίνησης).

Πιέστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ 
ΑΕΡΑ, για να επιλέξετε την 
κατεύθυνση αέρα που 
επιθυμείτε.

H ■ M ■ L
Ρύθμιση 
θερμοκρασίας 25 23 22 21 19

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

FAN

SWING
10
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Η ΕΝΔΕΙΞΗ εξαφανίζεται 
και η κατεύθυνση ροής του 
αέρα σταθεροποιείται 
(ρύθμιση σταθερής 
κατεύθυνσης ροής αέρα).

Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα 
αριστερά/δεξιά
Γυρίστε τα πτερύγια αριστερά/δεξιά με το 
κομβίο, όπως επιθυμείτε ή όπως είναι 
αναγκαίο για τον κλιματισμό του χώρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Πριν προσπαθήσετε να ρυθμίσετε τα 
πτερύγια σταματήστε την ταλάντωσή τους. 
Η επέμβαση ενώ τα πτερύγια κινούνται 
μπορεί να προκαλέσει το πιάσιμο των 
δακτύλων σας.
11
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΡΟΗΣ 
ΑΕΡΑ
Στις ακόλουθες συνθήκες, ο 
μικροϋπολογιστής ελέγχει τη διεύθυνση ροής 
αέρα που μπορεί να είναι 
διαφορετική από την ένδειξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν, ενώ τα πτερύγια είναι γυρισμένα 
προς τα κάτω, προσπαθήσετε να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης 
ή την προγραμματισμένη λειτουργία 
αφύγρανσης, η κατεύθυνση της ροής του 
αέρα ενδέχεται να αλλάξει αναπάντεχα. 
Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μονάδα. 
Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί το 
στάξιμο της δρόσου που σχηματίζεται στα 
εξαρτήματα του στομίου εκκένωσης αέρα.

• Ο τρόπος λειτουργίας περιλαμβάνει την 
αυτόματη λειτουργία.

Τρόπος 
λειτουρ-
γίας

Ψύξη Θέρμανση

Συνθήκες 
λειτουρ-
γίας

• Κατά τη συνεχή 
λειτουργία με 
ροή αέρα σε 
κατεύθυνση 
προς τα κάτω

• Όταν η θερμο-
κρασία δωματίου 
είναι υψηλότερη 
από τη ρυθμι-
σμένη θερμο-
κρασία

• Στη λειτουργία  
απόψυξης. (Τα 
πτερύγια διοχε-
τεύουν τον αέρα 
οριζόντια για να 
αποφευχθεί 
η άμεση διοχέ-
τευση του ρεύμα-
τος ψυχρού αέρα 
στα άτομα που 
βρίσκονται στο 
χώρο.)
Ελληνικά
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Θέστε σε λειτουργία με την ακόλουθη σειρά.
• Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί με τους 
ακόλουθους δύο τρόπους.
Προγραμματισμός του χρονικού 
διαστήματος παύσης λειτουργίας ( ) 
.... Η λειτουργία του συστήματος σταματά 
όταν περάσει η προκαθορισμένη ώρα.
Προγραμματισμός του χρονικού 
διαστήματος εκκίνησης ( ) 
.... Το σύστημα αρχίζει να λειτουργεί όταν 
περάσει η προκαθορισμένη ώρα. 

• Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να 
προγραμματιστεί το πολύ 72 ώρες.

• Οι χρόνοι έναρξης και παύσης λειτουργίας 
πρέπει να ρυθμιστούν μαζί.

Πιέστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ πολλές 
φορές και επιλέξτε στην οθόνη 
τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
Η οθόνη αναβοσβήνει.
Για ρύθμιση του χρόνου παύσης λειτουργίας 
στο χρονοδιακόπτη .... " "
Για ρύθμιση του χρόνου έναρξης λειτουργίας 
στο χρονοδιακόπτη .... " "

Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟY 
ΩΡΑΣ και ρυθμίστε το χρόνο παύσης 
και έναρξης λειτουργίας του 
συστήματος.
Όταν πιέσετε αυτό το κουμπί, 
η ρύθμιση του χρόνου αυξάνεται 
κατά 1 ώρα.

Όταν πιέσετε αυτό το κουμπί, 
η ρύθμιση του χρόνου μειώνεται 
κατά 1 ώρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΩΡΑΣ

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP
Ελληνικά
Πιέστε το κουμπί ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.
Η διαδικασία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη 
σταματά. 
Η ένδειξη από αναβοσβήνουσα γίνεται 
σταθερή.

Πιέστε το κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ για ακύρωση του 
προγραμματισμού. Η ένδειξη εξαφανίζεται.

Για παράδειγμα.
Όταν ο 
χρονοδιακόπτης είναι 
προγραμματισμένος 
να σταματήσει το 
σύστημα μετά από 
3 ώρες και να ξεκινήσει 
το σύστημα μετά από 
4 ώρες, το σύστημα θα 
σταματήσει μετά από 
3 ώρες, κατόπιν 1 ώρα 
αργότερα το σύστημα 
θα ξεκινήσει ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν προγραμματιστεί ο χρονοδιακόπτης, 
στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που 
απομένει.

• Όταν η εγκατάσταση του συστήματος 
γίνεται με τον τρόπο που υποδεικνύεται 
στην παρακάτω εικόνα, είναι αναγκαίο να 
οριστεί ένα κύριο τηλεχειριστήριο.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
(Για σύστημα VRV)

RESERVE

CANCEL

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
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■ Για σύστημα με αντλία θερμότητας
Όταν μια εξωτερική μονάδα συνδέεται με 
πολλές εσωτερικές μονάδες.

■ Για σύστημα ανάκτησης θερμότητας
Όταν μία μονάδα BS συνδέεται με πολλές 
εσωτερικές μονάδες. 

• Μόνο με το κύριο τηλεχειριστήριο μπορεί 
να γίνει η επιλογή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ 
ή ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μόνο για 
το σύστημα ανάκτησης θερμότητας).

Όταν η εσωτερική μονάδα με κύριο 
τηλεχειριστήριο ρυθμίζεται σε "ΨΥΞΗ", 
μπορείτε να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας 
ανάμεσα στους τρόπους λειτουργίας 
"ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ", "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ" και 
"ΨΥΞΗ".
Όταν η εσωτερική μονάδα με κύριο 
τηλεχειριστήριο ρυθμίζεται σε "ΘΕΡΜΑΝΣΗ", 

Ένα από αυτά τα τηλεχειριστήρια 
πρέπει να οριστεί ως το κύριο 
τηλεχειριστήριο.

Εξωτερική μονάδα

Εσωτερικές 
μονάδες

Ένα από αυτά τα τηλεχειριστήρια 
πρέπει να οριστεί ως το κύριο 
τηλεχειριστήριο.

Εξωτερική μονάδα

Εσωτερικές 
μονάδες

Μονάδα BS
13
μπορείτε να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας 
ανάμεσα σε "ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ" και 
"ΘΕΡΜΑΝΣΗ".
Όταν η εσωτερική μονάδα με κύριο 
τηλεχειριστήριο ρυθμίζεται σε "ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ", 
δεν μπορείτε να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας. 
Αν επιχειρήσετε να εκτελέσετε ρυθμίσεις 
διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται 
παραπάνω, θα ακουστεί ένα 
προειδοποιητικό ηχητικό σήμα "μπιπ".
Μόνο με το σύστημα ανάκτησης θερμότητας 
μπορείτε να ρυθμίσετε την εσωτερική 
μονάδα στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
με το κύριο τηλεχειριστήριο. Εάν 
προσπαθήσετε να κάνετε το ίδιο με 
διαφορετικό σύστημα, θα ακουστεί ένα 
προειδοποιητικό ηχητικό σήμα "μπιπ".

Ορισμός του κύριου τηλεχειριστηρίου
Θέστε σε λειτουργία με την ακόλουθη σειρά.

Πιέστε συνεχώς το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για 
4 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη " " θα αναβοσβήσει σε όλες τις 
δευτερεύουσες εσωτερικές μονάδες που 
είναι συνδεδεμένες στην ίδια εξωτερική 
μονάδα ή μονάδα BS.

Πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στο τηλεχειριστήριο της 
εσωτερικής μονάδας που θέλετε να 
επιλέξετε ως κύριο τηλεχειριστήριο. 
Ο ορισμός θα ολοκληρωθεί. Αυτή 
η εσωτερική μονάδα θα οριστεί ως το 
κύριο τηλεχειριστήριο και η ένδειξη 
" " θα διαγραφεί από την οθόνη.
• Για αλλαγή των ρυθμίσεων, επαναλάβατε 
τα βήματα και .

MODE

MODE

1 2
Ελληνικά
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Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί λόγω 
αποφόρτισης των μπαταριών του ή εάν δεν 
είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε το διακόπτη 
που υπάρχει δίπλα στη γρίλια εκκένωσης 
στην κύρια μονάδα. Όταν το τηλεχειριστήριο 
δεν λειτουργεί, αλλά η ενδεικτική λυχνία 
χαμηλής φόρτισης μπαταρίας δεν είναι 
αναμμένη, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

[ΕΚΚΙΝΗΣΗ]

Η συσκευή λειτουργεί με τον προηγούμενο 
τρόπο λειτουργίας.
Το σύστημα λειτουργεί με την κατεύθυνση 
ροής του αέρα που είχε επιλεχτεί 
προηγουμένως.

[ΔΙΑΚΟΠΗ]

Εκτός από τον ατομικό έλεγχο (με ένα 
τηλεχειριστήριο για κάθε μονάδα), το 
σύστημα αυτό παρέχει ακόμη δύο τρόπους 
ελέγχου. Εάν η μονάδα σας είναι ένα από τα 
ακόλουθα συστήματα ελέγχου, ελέγξτε τα 
παρακάτω.
■ Σύστημα ομαδικού ελέγχου
Ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει έως 
16 εσωτερικές μονάδες.
Όλες οι εσωτερικές μονάδες έχουν 
ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας 
έκτακτης ανάγκης.

Πιέστε το ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ξανά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

1 2
Ελληνικά
■ Σύστημα ελέγχου δύο 
τηλεχειριστηρίων
Δυο τηλεχειριστήρια ελέγχουν μια 
εσωτερική μονάδα (μια ομάδα εσωτερικών 
μονάδων, όταν πρόκειται για σύστημα 
ομαδικού ελέγχου).
Η μονάδα ακολουθεί την ατομική 
λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Δεν μπορείτε να έχετε ένα σύστημα 
ελέγχου δύο τηλεχειριστηρίων μόνο με 
ασύρματα τηλεχειριστήρια. (Θα είναι ένα 
σύστημα με δύο τηλεχειριστήρια που έχει 
ένα ενσύρματο και ένα ασύρματο 
τηλεχειριστήριο.)

• Σε ένα σύστημα ελέγχου δύο 
τηλεχειριστηρίων, το ασύρματο 
τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να χειριστεί 
τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. 

• Μόνο η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, 
από τις 3 άλλες λυχνίες στην οθόνη της 
εσωτερικής μονάδας θα λειτουργεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Στην περίπτωση αλλαγής του συνδυασμού 
ή των ρυθμίσεων των συστημάτων 
ομαδικού ελέγχου ή του συστήματος με δύο 
τηλεχειριστήρια, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της Daikin.

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν 
φανερώνουν βλάβη του κλιματιστικού
I.ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
• Το σύστημα δεν επανεκκινείται 
αμέσως μετά την πίεση του κουμπιού 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Εάν ανάψει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, το 
σύστημα βρίσκεται σε κανονική κατάσταση. 
Δεν ξαναρχίζει αμέσως γιατί τίθεται σε 
λειτουργία μέτρο ασφαλείας που εμποδίζει 
την υπερφόρτωση του συστήματος. Μετά 
από 3 λεπτά, το σύστημα θα ξαναρχίσει 
αυτόματα να λειτουργεί.

6. Δεν υπάρχει βλάβη του 
κλιματιστικού
14
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• Το σύστημα δεν επανεκκινεί 
αμέσως όταν το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ επαναφέρεται στην 
προηγούμενη θέση του αφού το 
πιέσετε.
Δεν ξαναρχίζει αμέσως γιατί τίθεται σε 
λειτουργία μέτρο ασφαλείας που εμποδίζει 
την υπερφόρτωση του συστήματος. Μετά 
από 3 λεπτά, το σύστημα θα ξαναρχίσει 
αυτόματα να λειτουργεί.

• Εάν το ηχητικό σήμα μπιπ που δείχνει 
τη λήψη του σήματος επαναληφθεί 
γρήγορα 3 φορές (συνήθως ακούγεται 
μόνο δύο φορές κατά την κανονική 
λειτουργία).
Ο έλεγχος έχει ρυθμιστεί στον προαιρετικό 
ελεγκτή για κεντρικό έλεγχο.

• Εάν η λυχνία απόψυξης στην οθόνη της 
εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη 
όταν ξεκινάει η θέρμανση.
Η ένδειξη αυτή προειδοποιεί για την 
παροχή κρύου αέρα από τη μονάδα. 
Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μονάδα.

I. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Όταν το κλιματιστικό σταματάει λόγω ανάγκης, 
η λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα 
αρχίζει να αναβοσβήνει. 
Για να διαβάσετε τον κωδικό δυσλειτουργίας 
που εμφανίζεται στην οθόνη, ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα. Απευθυνθείτε στον 
αντιπρόσωπο κοινοποιώντας τον κωδικό. Θα 
σας βοηθήσει να εντοπίσετε επακριβώς την 
αιτία του προβλήματος, επισπεύδοντας την 
επισκευή.

Πιέστε το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΕΣΤ για 
να επιλέξετε τον τρόπο ελέγχου " ".

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη " ". 
Η ένδειξη "ΜΟΝΑΔΑ" ανάβει.

7. Διάγνωση προβλημάτων

 TEST

DOWN
UP
15
Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ και αλλάξτε τον 
αριθμό της μονάδας.

Πιέστε για αλλαγή του αριθμού της μονάδας 
μέχρι να ακουστεί από την εσωτερική 
μονάδα ένα ακουστικό σήμα και εκτελέστε 
την ακόλουθη επέμβαση ανάλογα με τον 
αριθμό ακουστικών σημάτων.
Αριθμός ακουστικών σημάτων
3 σύντομοι ήχοι ..... Εκτελέστε όλα τα βήμα 

από  έως .

1 σύντομος ήχος ... Εκτελέστε τα βήματα 
 και 

1 ήχος διαρκείας.... Κανονική κατάσταση

Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Η ένδειξη " " αριστερά από τον κωδικό 
δυσλειτουργίας αναβοσβήνει. 

Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ και αλλάξτε τον 
κωδικό δυσλειτουργίας.
Πιέστε μέχρι να ακουστεί δύο φορές το 
ακουστικό σήμα από την εσωτερική μονάδα.

Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Η ένδειξη " " στη δεξιά πλευρά του 
κωδικού δυσλειτουργίας αναβοσβήνει.

3 6

3 6

MODE

DOWN
UP

MODE
Ελληνικά
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Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ και αλλάξτε τον 
κωδικό δυσλειτουργίας.
Πιέστε μέχρι να ακουστεί ένα ακουστικό 
σήμα διαρκείας από την εσωτερική μονάδα.
Ο κωδικός δυσλειτουργίας διορθώνεται όταν 
η εσωτερική μονάδα εκπέμψει ένα ακουστικό 
σήμα διαρκείας.

Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για 
επαναφορά της οθόνης στην 
κανονική κατάσταση.

II. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ
1. Η μονάδα δεν λειτουργεί καθόλου.

• Ελέγξτε εάν ο δέκτης εκτίθεται σε 
ηλιακό ή δυνατό φως. Κρατήστε 
το δέκτη μακριά από το φως.

• Ελέγξτε εάν υπάρχουν μπαταρίες 
στο τηλεχειριστήριο. Εισαγάγετε 
τις μπαταρίες αν λείπουν.

Μηδενίστε την οθόνη

DOWN
UP

MODE

UNIT NO.

CODE

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

1

2 4
6

3 5
7

ON OFF

2 4
6

Ελληνικά
• Ελέγξτε εάν ο αριθμός της εσωτερικής 
μονάδας και ο αριθμός του ασύρματου 
τηλεχειριστηρίου είναι ίδια.

Θέστε σε λειτουργία την εσωτερική μονάδα με 
το τηλεχειριστήριο που έχει τον ίδιο αριθμό.
Το σήμα που μεταδίδεται από ένα 
τηλεχειριστήριο με διαφορετικό αριθμό 
δεν γίνεται δεκτό. (Εάν δεν αναφέρεται 
ο αριθμός, εννοείται το "1")

2. Το σύστημα λειτουργεί αλλά δεν ψύχει 
ούτε θερμαίνει ικανοποιητικά.
• Εάν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι 
ακατάλληλη.

• Εάν η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
έχει ρυθμιστεί σε ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.

• Εάν η γωνία παροχής αέρα είναι 
ακατάλληλη.

Απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου 
αγοράσατε το κλιματιστικό στις 
ακόλουθες περιπτώσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν υπάρχει μυρωδιά καμμένου, 
κλείστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και 
απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς. 
Η χρήση του εξοπλισμού σε οτιδήποτε 
άλλο εκτός από τη δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη 
συσκευή, ηλεκτροπληξία και/ή πυρκαγιά.

Αριθμός

Αριθμός
16
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[Πρόβλημα]
Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εσωτερικής 
μονάδας αναβοσβήνει και η μονάδα δεν 
λειτουργεί καθόλου.

[Ενέργεια αποκατάστασης]
Ελέγξτε τον κωδικό δυσλειτουργίας (A1 - UF) 
στο τηλεχειριστήριο και απευθυνθείτε στο 
κατάστημα από όπου το αγοράσατε. 
(Βλέπε σελίδα 12.)

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

UNIT NO.

CODE
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Το προϊόν και οι μπαταρίες που 
παρέχονται με το χειριστήριο 
έχουν σημανθεί με αυτό το 
σύμβολο. Αυτό το σύμβολο 
σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες πρέπει 
να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά 
απορρίμματα. Για τις μπαταρίες, ένα 
σύμβολο χημικού στοιχείου μπορεί να 
υπάρχει κάτω από το σύμβολο. Αυτό το 
σύμβολο του χημικού στοιχείου σημαίνει 
ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο 
σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό. Τα σύμβολα 
χημικών στοιχείων που ενδέχεται να 
εμφανίζονται είναι:

■ Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε 
το ίδιο το σύστημα. Η αποσυναρμολόγηση του 
προϊόντος, ο χειρισμός του ψυκτικού μέσου, 
του λαδιού και των άλλων εξαρτημάτων πρέπει 
να γίνεται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη 
σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική και εθνική 
νομοθεσία. Οι μονάδες και τα απόβλητα 
μπαταριών θα πρέπει να υφίστανται ειδική 
επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή 
τους, την ανακύκλωση και την αποκατάστασή 
τους. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη, 
θα συμβάλλετε στην αποφυγή των πιθανών 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον 
εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για 
περισσότερες πληροφορίες.

8. Απαιτήσεις απόρριψης
Ελληνικά
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