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ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΠροφυλÜξειò ασφαλεßαò
• ΦυλÜξτε αυτü το εγχειρßδιο σε χþρο üπου να ìπορεß να το βρει ο χειριστÞò.
• ÄιαβÜστε τιò προφυλÜξειò σ’ αυτü το εγχειρßδιο προσεχτικÜ πριν λειτουργÞσετε την ìονÜδα.
• 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. 

• Το αγγλικü κεßìενο εßναι οι αρχικÝò οδηγßεò. Οι υπüλοιπεò γλþσσεò αποτελοýν ìετÜφραση των αρχικþν οδηγιþν.

• 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.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Για να αποφýγετε πυρκαγιÜ, Ýκρηξη Þ τραυìατισìü, ìη λειτουργεßτε τη ìονÜδα εÜν επισηìανθεß η ýπαρξη 
επικßνδυνων αερßων, ìεταξý των οποßων ìπορεß να υπÜρχουν εýφλεκτα Þ διαβρωτικÜ αÝρια, κοντÜ στη ìονÜδα. 

• ΛÜβετε υπüψη üτι η παρατεταìÝνη, Üìεση Ýκθεση στον ψυχρü Þ θερìü αÝρα απü τη ìονÜδα, Þ σε αÝρα 
που εßναι πολý ψυχρüò Þ πολý θερìüò ìπορεß να εßναι επικßνδυνη για την σωìατικÞ κατÜσταση και υγεßα σαò.

• Μην τοποθετεßτε αντικεßìενα, üπωò ρÜβδοι, τα δÜκτυλÜ σαò, κλπ. στην εßσοδο Þ Ýξοδο αÝρα. Μπορεß να προκληθεß δυσλειτουργßα του 
προϊüντοò, βλÜβη του προϊüντοò Þ τραυìατισìüò λüγω τηò επαφÞò ìε τιò λεπßδεò τηò ìονÜδαò που περιστρÝφονται ìε υψηλÞ ταχýτητα.

• Μην προσπαθÞσετε να επισκευÜσετε, αποσυναρìολογÞσετε, επανεγκαταστÞσετε Þ ìετατρÝψετε τη 
ìονÜδα ìüνοι σαò καθþò ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Μη χρησιìοποιεßτε εýφλεκτο σπρÝι κοντÜ στη ìονÜδα, καθþò ìπορεß να προκληθεß πυρκαγιÜ.

• Μην προσπαθÞσετε να εγκαταστÞσετε Þ να επισκευÜσετε τη ìονÜδα ìüνοι σαò. ΛανθασìÝνη εργασßα ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα 
Þ πυρκαγιÜ. Απευθυνθεßτε στον τοπικü εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü για την εγκατÜσταση και τιò εργασßεò συντÞρησηò.

• ¼ταν η ìονÜδα δυσλειτουργεß (εκπÝìπει ìυρωδιÜ καìÝνου) διακüψτε την τροφοδοσßα τηò ìονÜδαò και επικοινωνÞστε ìε τον εìπορικü 
σαò αντιπρüσωπο. Η συνÝχιση τηò λειτουργßαò κÜτω απü τÝτοιεò συνθÞκεò ìπορεß να προκαλÝσει βλÜβη, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò την γη. Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò προò την γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Η ìονÜδα αυτÞ Ýχει σχεδιαστεß για χρÞση ìε κρýο Þ ζεστü νερü. Η χρÞση ατìοý ìπορεß να προκαλÝσει βλÜβη στη ìονÜδα Þ να προκαλÝσει δυσλειτουργßα και ìπορεß να οδηγÞσει σε πυρκαγιÜ.

• Βεβαιωθεßτε üτι γειþσατε τη ìονÜδα. Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, αγωγü 
αλεξικÝραυνου, Þ τηλεφωνικÞ γεßωση. ΠληììελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα για Üλλουò λüγουò εκτüò απü εκεßνουò για τουò οποßουò προορßζεται. Μη 
χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα για την ψýξη οργÜνων ακριβεßαò, τροφßìων, φυτþν, ζþων Þ Ýργων τÝχνηò καθþò 
ìπορεß να επηρεÜσει δυσìενþò την απüδοση, την ποιüτητα Þ/και τη διÜρκεια ζωÞò του σχετικοý αντικειìÝνου. 

• Μην εκθÝτετε φυτÜ Þ ζþα σε Üìεσα ρεýìατα αÝροò απü τη ìονÜδα αφοý αυτü ìπορεß να Ýχει δυσìενÞ αποτελÝσìατα.
• Μην τοποθετÞστε συσκευÝò που παρÜγουν γυìνÞ φλüγα στουò χþρουò που εκτßθενται στη ροÞ αÝρα απü τη ìονÜδα γιατß αυτü ìπορεß να εξασθενÞσει την καýση του καυστÞρα.
• Μη ìπλοκÜρετε τα στüìια εισüδου και εξüδου αÝρα. Η ìειωìÝνη ροÞ αÝρα ìπορεß να προκαλÝσει ìεßωση τηò απüδοσηò Þ προβλÞìατα.
• Μην κÜθεστε Þ τοποθετεßτε αντικεßìενα πÜνω στην εσωτερικÞ ìονÜδα. Μπορεß να πÝσετε Þ να πÝσουν αντικεßìενα και να προκαλÝσουν τραυìατισìü.
• Μην τοποθετεßτε αντικεßìενα που εßναι ευαßσθητα στην υγρασßα ακριβþò κÜτω απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.
Υπü ορισìÝνεò συνθÞκεò, η συìπýκνωση στην κýρια ìονÜδα Þ στουò σωλÞνεò νεροý, οι ρýποι στο φßλτρο αÝρα Þ η απüφραξη 
αγωγοý ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ σταγüνων, ìε συνÝπεια τη δηìιουργßα βροìιÜò Þ αποτυχßαò του σχετικοý αντικειìÝνου.

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. 

ΠοτÝ ìη το προσπαθÞσετε. 
Να ακολουθεßτε πÜντα τιò παρακÜτω 
οδηγßεò.

Σιγουρευτεßτε üτι εγκαταστÞσετε γεßωση.
Μη βρÝξετε τη ìονÜδα Þ το τηλεχειριστÞριο 
ìε νερü.

Μην αγγßζετε τη ìονÜδα Þ το τηλεχειριστÞριο 
ìε βρεγìÝνα χÝρια.
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• ΜετÜ απü παρατεταìÝνη χρÞση, ελÝγξτε τη βÜση τηò ìονÜδαò και τα υποστηρßγìατÜ τηò για τυχüν ζηìιÝò. ΕÜν 
τα αφÞσετε σε καταστραììÝνη κατÜσταση, η ìονÜδα ìπορεß να πÝσει και να προκαλÝσει τραυìατισìü.

• Για να αποφýγετε τραυìατισìü, ìην αγγßξτε την εßσοδο αÝρα Þ τα πτερýγια αλουìινßου τηò ìονÜδαò.
• Η συσκευÞ δεν προορßζεται προò χρÞση απü ανεπιτÞρητα ìικρÜ παιδιÜ Þ ασθενÞ Üτοìα. ΕξασθÝνιση 
σωìατικþν λειτουργιþν και βλÜβη στην υγεßα ìποροýν να προκληθοýν.

• Για να αποφýγετε ìεßωση του οξυγüνου, εξασφαλßστε üτι το δωìÜτιο αερßζεται επαρκþò αν 
κÜποιοò εξοπλισìüò üπωò Ýναò καυστÞραò χρησιìοποιεßται ìαζß ìε τη ìονÜδα.

• Πριν τον καθαρισìü, σιγουρευθεßτε üτι σταìατÞσατε την λειτουργßα τηò ìονÜδαò, κλεßσατε τον διακüπτη Þ 
αφαιρÝσατε το καλþδιο παροχÞò. Σε διαφορετικÞ περßπτωση, ηλεκτροπληξßα και τραυìατισìüò ìποροýν να προκληθοýν.

• ΣυνδÝστε τη ìονÜδα ìüνο στο καθορισìÝνο κýκλωìα παροχÞò ρεýìατοò. Οι παροχÝò ρεýìατοò 
εκτüò απü το καθορισìÝνο ìποροýν να οδηγÞσουν σε ηλεκτροπληξßα, υπερθÝρìανση και πυρκαγιÜ.

• ΤοποθετÞστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò για να εξασφαλιστεß οìαλÞ αποστρÜγγιση. 
ΑτελÞò αποστρÜγγιση ìπορεß να προκαλÝσει βρÝξιìο του κτιρßου, επßπλων, κ.τλ.

• Μην τοποθετεßτε αντικεßìενα γýρω απü την εσωτερικÞ ìονÜδα. 
Μπορεß να Ýχουν αρνητικÞ επßδραση στην απüδοση, την ποιüτητα του προϊüντοò και τη ζωÞ τηò ìονÜδαò.

• Η συσκευÞ αυτÞ δεν προορßζεται για χρÞση απü Üτοìα ìε ìειωìÝνεò σωìατικÝò, αισθητηριακÝò Þ νοητικÝò ικανüτητεò Þ απü Üτοìα ìε Ýλλειψη γνþσηò τηò λειτουργßαò 
τηò συσκευÞò, εκτüò αν επιβλÝπονται Þ τουò Ýχουν δοθεß οδηγßεò χρÞσηò σχετικÜ ìε τη χρÞση τηò συσκευÞò απü Üτοìο που εßναι υπεýθυνο για την ασφÜλειÜ τουò.
ΚρατÞστε τη συσκευÞ ìακριÜ απü παιδιÜ για να εξασφαλιστεß üτι δεν παßζουν ìε αυτÞν.

• Το νερü κυκλοφορßαò πρÝπει να συììορφþνεται ìε τα καθορισìÝνα πρüτυπα. Η κακÞ ποιüτητÜ του ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý.
• ¼ταν η ìονÜδα δεν πρüκειται να χρησιìοποιηθεß για ìεγÜλο χρονικü διÜστηìα, εßναι προτιìüτερο να ìην αφÞνετε νερü στουò σωλÞνεò νεροý τηò 

ìονÜδαò. Εßτε γεìßστε τουò σωλÞνεò ìε αντιψυκτικü διÜλυìα Þ στραγγßστε το νερü. Αν αφÞσετε νερü στουò σωλÞνεò ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ νεροý.
• Φροντßστε να λÜβετε αντιψυκτικÜ ìÝτρα για τη ìονÜδα αν δεν πρüκειται να χρησιìοποιηθεß για ìεγÜλο χρονικü διÜστηìα.

• Για να αποφýγετε ηλεκτροπληξßα, ìη το λειτουργÞστε ìε τα βρεγìÝνα χÝρια.

• Μην πλÝνετε τη ìονÜδα ìε νερü, καθþò ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Μην τοποθετεßτε δοχεßα ìε νερü (λουλοýδια, κλπ.) πÜνω απü τη ìονÜδα, καθþò ìπορεß να 
προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

■ Για την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò στουò παρακÜτω τýπουò περιβÜλλοντοò, συìβουλευτεßτε τον αντιπρüσωπο.
• ΜÝρη ìε περιβÜλλον λαδιοý Þ üπου υπÜρχει ατìüò Þ καπνιÜ.
• ΠεριβÜλλον ìε αλÜτι üπωò οι παρÜκτιεò περιοχÝò.
• ΜÝρη στα οποßα υπÜρχουν θειþδη αÝρια üπωò οι θερìοπηγÝò.
• Μην επιτρÝψετε το νερü στη ìονÜδα να παγþσει. Αν η θερìοκρασßα στο δωìÜτιο Þ την οροφÞ πÝσει κÜτω των 0°C, το νερü θα παγþσει και θα σπÜσει τον εναλλÜκτη θερìüτηταò.

■ Για την εγκατÜσταση, διαλÝξετε Ýνα χþρο üπωò περιγρÜφεται παρακÜτω.
• ¸ναò χþροò αρκετÜ σταθερüò για να αντÝχει το βÜροò τηò ìονÜδαò, ο οποßοò δεν ìεγεθýνει το θüρυβο λειτουργßαò Þ τη δüνηση.

• Για την παροχÞ ρεýìατοò, φροντßστε να χρησιìοποιÞσετε Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα ρεýìατοò ειδικÜ για τη ìονÜδα.

• Η ìεταφορÜ του κλιìατιστικοý απαιτεß εξειδικευìÝνεò γνþσειò και ικανüτητεò. Απευθυνθεßτε στον 
αντιπρüσωπο εÜν απαιτεßται ìεταφορÜ λüγω ìετακüìισηò Þ ανακαßνισηò.

• Τυλßξτε τουò σωλÞνεò ìε ìονωτικü υλικü.
• Για την αποφυγÞ διÜβρωσηò του εναλλÜκτη θερìüτηταò, περιορßστε τη ροÞ αÝρα στον καθορισìÝνο üγκο.
• Να συììορφþνεστε ìε την Οδηγßα 98/83/ΕΚ σχετικÜ ìε την ποιüτητα του νεροý ανθρþπινηò κατανÜλωσηò για το κρýο νερü, το ζεστü νερü και το νερü συìπλÞρωσηò.
ΧÜλκινοι σωλÞνεò χρησιìοποιοýνται για την επεξεργασßα του νεροý κυκλοφορßαò και ìπορεß να διαβρþσει τουò χÜλκινουò σωλÞνεò.
¼ταν χρησιìοποιεßτε χηìικÜ επεξεργασßαò νεροý, συìβουλευτεßτε Ýναν κατασκευαστÞ χηìικþν 
επεξεργασßαò νεροý και χρησιìοποιÞστε το κατÜλληλο, για σßδερο Þ χαλκü, για τουò σωλÞνεò.

• Η ìÝγιστη επιτρεπüìενη πßεση τηò ìονÜδαò εßναι 1,18MPa.

Χþροò εγκατÜστασηò.

ΗλεκτρικÞ εργασßα.

ΜεταφορÜ συστÞìατοò.

ΣωλÞνωση νεροý.
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Ονüìατα εξαρτηìÜτων

■ ΕσωτερικÞ ìονÜδα 

■ Ανοßξτε το ìπροστινü κÜλυììα 
Πþò να ανοßξετε το ìπροστινü κÜλυììα: (σελßδα 26)

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Πριν ανοßξετε το ìπροστινü κÜλυììα, διακüψτε τη λειτουργßα και βÜλτε το διακüπτη στη θÝση απενεργοποßησηò.
Μην ακουìπÞσετε τα ìεταλλικÜ ìÝρη στο εσωτερικü τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, καθþò ìπορεß να προκληθεß τραυìατισìüò.
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■ΕσωτερικÞ ìονÜδα 

1. Φßλτρο αÝρα

2. Φωτοκαταλυτικü φßλτρο καθαρισìοý 
αÝρα απü τιτÜνιο ìε επικÜλυψη απατßτη:
• ΑυτÜ τα φßλτρα τοποθετοýνται στην 
εσωτερικÞ πλευρÜ των φßλτρων αÝρα.

3. Εßσοδοò αÝρα

4. Μπροστινü κÜλυììα

5. ΑισθητÞραò θερìοκρασßαò δωìατßου:
• ΜετρÜει τη θερìοκρασßα περιβÜλλοντοò 
γýρω απü τη ìονÜδα.

6. Οθüνη

7. ¸ξοδοò αÝρα

8. Πτερýγιο (οριζüντια λεπßδα): (σελßδα 12)

9. Περσßδεò (κÜθετεò λεπßδεò):
• Οι περσßδεò βρßσκονται ìÝσα στην Ýξοδο 
αÝρα. (σελßδα 12)

10. ΕτικÝτα τεχνικþν πληροφοριþν ìοντÝλου

11. Äιακüπτηò ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ. 
εσωτερικÞò ìονÜδαò:
• Η κατÜσταση λειτουργßαò θα εßναι η 
κατÜσταση που ßσχυε üταν διακüπηκε η 
λειτουργßα τηò ìονÜδαò.

• Αυτüò ο διακüπτηò εßναι χρÞσιìοò üταν δεν 
βρßσκετε το τηλεχειριστÞριο.

12. Λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (πρÜσινη)

13. Λυχνßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ (κßτρινη): 
(σελßδα 16)

14. Äιακüπτηò επιλογÞò εξüδου αÝρα: 
(σελßδα 13)

15. ÄÝκτηò σÞìατοò:
• ΛαìβÜνει σÞìατα απü το τηλεχειριστÞριο.
• ¼ταν η ìονÜδα λαìβÜνει Ýνα σÞìα, 
ακοýγεται Ýναò χαρακτηριστικüò Þχοò 
(ìπιπ).
• ¸ναρξη λειτουργßαò ............ìπιπ-ìπιπ
• ΑλλαγÞ ρυθìßσεων ..............ìπιπ
• ÄιακοπÞ λειτουργßαò ...........
χαρακτηριστικüò Þχοò ìακρÜò διÜρκειαò
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Ονüìατα εξαρτηìÜτων

■ ΤηλεχειριστÞριο  

1. Ποìπüò σÞìατοò:
• Μεταδßδει σÞìατα στην εσωτερικÞ ìονÜδα.

2. Οθüνη (LCD):
• Εìφανßζονται οι τρÝχουσεò ρυθìßσειò. 

(Σε αυτÞν την εικüνα, κÜθε ενüτητα 
εìφανßζεται ìε τιò ενδεßξειò 
ενεργοποιηìÝνεò για λüγουò επεξÞγησηò.)

3. Κουìπß ρýθìισηò ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ:
• ΕπιλογÞ τηò ρýθìισηò τηò ταχýτηταò ροÞò 
του αÝρα.

4. Κουìπß ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ:
Λειτουργßα ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ (σελßδα 14)

5. Κουìπß ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.:
• ΠιÝστε αυτü το κουìπß ìßα φορÜ για Ýναρξη 
τηò λειτουργßαò.
ΠιÝστε το ακüìα ìßα φορÜ για διακοπÞ.

6. ΚουìπιÜ ρýθìισηò ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:
• ΑλλαγÞ τηò ρýθìισηò τηò θερìοκρασßαò.

7. Κουìπß επιλογÞò ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
• ΕπιλογÞ τηò κατÜστασηò λειτουργßαò.

(ΨΥΞΗΣ/ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) 
(σελßδα 10)

8. Κουìπß ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργßα (σελßδα 15)

9. Κουìπß ΠΑΛΙΝÄΡΟΜΗΣΗΣ:
• Ρýθìιση τηò κατεýθυνσηò ροÞò του αÝρα (σελßδα 12)

10. Κουìπß ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ/ΠΙΣÙ/ΕΠΟΜΕΝΟ: 
• Λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ 
ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ (σελßδα 18)

11. Κουìπß ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 
• ΑλλαγÞ των ρυθìßσεων ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ 
και του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ. 
(σελßδα 16, 18)

12. Κουìπß ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ: (σελßδα 16)

13. Κουìπß ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ: (σελßδα 17)

14. Κουìπß ΑΚΥΡÙΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ:
• Ακýρωση τηò ρýθìισηò του 
χρονοδιακüπτη. (σελßδα 16, 17)

• Äεν ìπορεß να χρησιìοποιηθεß για τη λειτουργßα 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ.

15. Κουìπß ΡΟΛΟΓΙΟΥ: (σελßδα 8)

1
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Προετοιìασßα πριν τη λειτουργßα

■ ΤοποθÝτηση των ìπαταριþν
1. Σýρετε το ìπροστινü κÜλυììα για να το βγÜλετε.

2. ΤοποθετÞστε δýο ìπαταρßεò ξηροý τýπου 
AAA.LR03 (αλκαλικÝò).

3. ΤοποθετÞστε το ìπροστινü κÜλυììα üπωò πριν.

■ Χειρισìüò του τηλεχειριστηρßου 
• Για να χρησιìοποιÞσετε το τηλεχειριστÞριο, στρÝψτε τον ποìπü 
προò την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΕÜν υπÜρχει κÜποιο αντικεßìενο, 
üπωò ìια κουρτßνα, ìεταξý τηò ìονÜδαò και του τηλεχειριστηρßου, 
το οποßο εìποδßζει τα σÞìατα, η ìονÜδα δεν θα λειτουργÞσει.

• Μη ρßχνετε κÜτω το τηλεχειριστÞριο. Μην το βρÝχετε.
• Η ìÝγιστη απüσταση επικοινωνßαò εßναι τα 7ì περßπου.

■ ΣτερÝωση τηò βÜσηò του 
τηλεχειριστηρßου στον τοßχο 
1. ΕπιλÝξτε ìια θÝση απü την οποßα τα σÞìατα 

ìποροýν να φθÜνουν στη ìονÜδα.

2. Στερεþστε τη βÜση σε Ýναν τοßχο, σε ìια κολüνα 
Þ σε παρüìοιο σηìεßο, ìε βßδεò του εìπορßου.

3. ΤοποθετÞστε το τηλεχειριστÞριο στη βÜση του τηλεχειριστηρßου.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 
■ Σηìειþσειò σχετικÜ ìε τιò ìπαταρßεò

• ΚατÜ την αντικατÜσταση των ìπαταριþν, χρησιìοποιÞστε ìπαταρßεò ßδιου τýπου και αντικαταστÞστε και τιò δýο παλιÝò ìπαταρßεò.
• ¼ταν το σýστηìα δεν χρησιìοποιεßται για ìεγÜλο χρονικü διÜστηìα, βγÜλτε τιò ìπαταρßεò.
• Οι ìπαταρßεò διαρκοýν περßπου 1 Ýτοò. Αν, ωστüσο, η οθüνη του τηλεχειριστηρßου αρχßσει να ξεθωριÜζει και παρουσιαστεß ìεßωση 
τηò απüδοσηò λÞψηò εντüò ενüò Ýτουò, αντικαταστÞστε και τιò δýο ìπαταρßεò ìε νÝεò, ìεγÝθουò AAA.LR03 (αλκαλικÝò).

• Οι παρεχüìενεò ìπαταρßεò χρησιìεýουν για την αρχικÞ χρÞση του συστÞìατοò.
Η διÜρκεια ζωÞò των ìπαταριþν ìπορεß να εßναι περιορισìÝνη, ανÜλογα ìε την ηìεροìηνßα κατασκευÞò τηò ìονÜδαò.

■ Σηìειþσειò σχετικÜ ìε το τηλεχειριστÞριο
• ΠοτÝ ìην αφÞνετε το τηλεχειριστÞριο σε Üìεσο ηλιακü φωò.
• Τυχüν σκüνη επÜνω στον ποìπü Þ το δÝκτη σηìÜτων Ýχει ωò αποτÝλεσìα ìεßωση τηò 
ευαισθησßαò τουò. Σκουπßστε τη σκüνη ìε Ýνα ìαλακü πανß.

• Η επικοινωνßα των σηìÜτων ìπορεß να εìποδιστεß εÜν στο ßδιο δωìÜτιο βρßσκεται Ýναò 
λαìπτÞραò φθορισìοý ìε ηλεκτρονικÞ εκκßνηση (üπωò οι λαìπτÞρεò τýπου αντιστροφÝα). 
Σε ìια τÝτοια περßπτωση, συìβουλευθεßτε το κατÜστηìα αγορÜò.

• ΕÜν τα σÞìατα του τηλεχειριστηρßου επηρεÜζουν το χειρισìü κÜποιαò Üλληò συσκευÞò, 
ìετακινÞστε αλλοý αυτÞν τη συσκευÞ Þ συìβουλευθεßτε το κατÜστηìα αγορÜò.
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Προετοιìασßα πριν τη λειτουργßα

■ Ρýθìιση του ρολογιοý 

1. ΠιÝστε το  .

• Στην οθüνη εìφανßζεται “ ” .

• Η Ýνδειξη “ ” και “ ” αναβοσβÞνει.

2. ΠιÝστε το  για να ρυθìßσετε την 

τρÝχουσα ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò.

3. ΠιÝστε το  .

• Η Ýνδειξη “ ” αναβοσβÞνει.

4. ΠιÝστε το  για να ρυθìßσετε την 

τρÝχουσα þρα στο ρολüι.
• Κρατþνταò πατηìÝνο το  Þ , η Ýνδειξη τηò þραò 
αυξÜνεται Þ ìειþνεται γρÞγορα.

5. ΠιÝστε το  .
• Σηìαδεýετε πÜντα το τηλεχειριστÞριο στην εσωτερικÞ 

ìονÜδα üταν πιÝζετε τα κουìπιÜ για να ρυθìßσετε το 
εσωτερικü ρολüι τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.

• Η Ýνδειξη “ ” αναβοσβÞνει. 

■ Ανοßξτε το διακüπτη του ρεýìατοò
• Ανοßγονταò το διακüπτη του ρεýìατοò ανοßγει ìια φορÜ και κλεßνει το πτερýγιο. (Εßναι ìια 
φυσιολογικÞ λειτουργßα.)

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 
■ Σηìεßωση σχετικÜ ìε τη ρýθìιση του ρολογιοý

• ΕÜν το εσωτερικü ρολüι τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò δεν εßναι ρυθìισìÝνο σωστÜ, ο 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ δεν θα λειτουργÞσει ìε ακρßβεια.
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■ ΕξαÝρωση
• ΜερικÝò φορÝò σχηìατßζονται θýλακεò αÝρα στη σωλÞνωση κατÜ τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα ìετÜ απü εργασßεò 
εγκατÜστασηò και κατÜ τη διÜρκεια τηò κανονικÞò λειτουργßαò. Για να αφαιρÝσετε τουò θýλακεò αÝρα απü το εσωτερικü τηò 
σωλÞνωσηò, ακολουθÞστε τα παρακÜτω βÞìατα για να εξαερþσετε τη ìονÜδα. Φροντßστε να πραγìατοποιÞσετε τον 
εξαερισìü üταν η ìονÜδα βρßσκεται σε λειτουργßα ψýξηò Þ θÝρìανσηò.

1. ΑφαιρÝστε το ìπροστινü κÜλυììα και το 
φßλτρο αÝρα.

2. Πατþνταò τη βαλβßδα εξαÝρωσηò ìε το 
Ýνα χÝρι, στρÝψτε το κουìπß τηò 
βαλβßδαò εξαÝρωσηò ìε το Üλλο χÝρι 
üπωò απεικονßζεται.

3. Ανοßξτε τη βαλβßδα, βεβαιωθεßτε üτι ο 
αÝραò Ýχει εκκενωθεß πλÞρωò και στη 
συνÝχεια κλεßστε γερÜ τη βαλβßδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ 

■ ¸λεγχοι στιò ρυθìßσειò του τηλεχειριστηρßου
• Το τηλεχειριστÞριο αυτü εßναι κοινü για χρÞση θÝρìανσηò/ψýξηò 
και για χρÞση ìüνο ψýξηò. ΧρησιìοποιÞστε το ìικροδιακüπτη στο 
τηλεχειριστÞριο για να ρυθìßσετε τη χρÞση θÝρìανσηò/ψýξηò Þ τη 
χρÞση ìüνο ψýξηò.

• ΑνατρÝξτε στην παρακÜτω επεξÞγηση και κÜντε τη ρýθìιση üπωò 
φαßνεται στην εικüνα.
• Για πελÜτεò τηò χρÞσηò θÝρìανσηò/ψýξηò: Ρυθìßστε το στη θÝση H/C
• Για πελÜτεò τηò χρÞσηò ìüνο θÝρìανσηò: Ρυθìßστε το στη θÝση H/Ο

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 

• ΥπÜρχει κßνδυνοò τραυìατισìοý αν ακουìπÞσετε τον εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε γυìνÜ χÝρια.
• Φροντßστε να κλεßσετε τη βαλβßδα εξαÝρωσηò ìετÜ απü την εξαÝρωση.
Αν η  βαλβßδα εξαÝρωσηò ìεßνει ανοιχτÞ ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ νεροý και ìειωìÝνη απüδοση.

• Μπορεß να υπÜρξει διαρροÞ νεροý αν η βαλβßδα εξαÝρωσηò εßναι χαλαρÞ. ΕλÝγξτε üτι το κουìπß εßναι σφιχτÜ κλειστü.

■ ΣυìβουλÝò για την εξοικονüìηση ενÝργειαò
• Φροντßστε να ìην ψýχετε (θερìαßνετε) το δωìÜτιο πολý. 
Η διατÞρηση τηò ρýθìισηò τηò θερìοκρασßαò σε 
ìεσαßο επßπεδο βοηθÜ στην εξοικονüìηση ενÝργειαò.

• Καλýπτετε τα παρÜθυρα ìε στüρια Þ κουρτßνεò. 
Η παρεìπüδιση του Þλιου και του εξωτερικοý αÝρα αυξÜνει το αποτÝλεσìα ψýξηò (θÝρìανσηò).

• Τα φραγìÝνα φßλτρα αÝρα αποτελοýν αιτßα ìη αποδοτικÞò λειτουργßαò και σπατÜληò ενÝργειαò. ΚαθαρßζετÝ τα ìια φορÜ κÜθε 2 εβδοìÜδεò.

������� �	
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Συνιστþìενη ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò

Ψýξη: 26-28°C
ΘÝρìανση: 20-24°C
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΛειτουργßα ΨΥΞΗΣ • ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ • 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Η ìονÜδα λειτουργεß ìε την κατÜσταση λειτουργßαò που επιλÝγετε. 
Απü την επüìενη φορÜ και ìετÜ, η ìονÜδα θα λειτουργεß ìε την 
ßδια κατÜσταση λειτουργßαò που επιλÝξατε.

■ ¸ναρξη λειτουργßαò

1. ΠιÝστε το  και επιλÝξτε ìια 

κατÜσταση λειτουργßαò.
• ΚÜθε πÜτηìα του κουìπιοý αλλÜζει τη ρýθìιση τηò 
κατÜστασηò λειτουργßαò ìε τη σειρÜ. 

2. ΠιÝστε το .

• Στην οθüνη LCD εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”. 
• Η λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανÜβει. 

■ ÄιακοπÞ λειτουργßαò

3. ΠιÝστε πÜλι το .

• Η Ýνδειξη “ ” εξαφανßζεται απü την οθüνη LCD.
• Η λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σβÞνει.

: ΨΥΞΗΣ

: ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

: ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
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■ ΑλλαγÞ τηò ρýθìισηò τηò θερìοκρασßαò

4. ΠιÝστε το  Þ το  .

■ ΑλλαγÞ τηò ρýθìισηò τηò ταχýτηταò ροÞò του αÝρα

5. ΠιÝστε το  . 

• Αθüρυβη λειτουργßα εσωτερικÞò ìονÜδαò

¼ταν η ροÞ αÝρα ρυθìßζεται στο “ ”, ìειþνεται ο θüρυβοò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò. 
ΧρησιìοποιÞστε το üταν θÝλετε να ìειωθεß ο θüρυβοò.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 

Λειτουργßα ΨΥΞΗΣ Þ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λειτουργßα ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΠιÝστε το  για να αυξÞσετε τη θερìοκρασßα 

και πιÝστε το  για να τη ìειþσετε. Η ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò δεν εßναι 
ìεταβλητÞ.Ρυθìßστε τη θερìοκρασßα που θÝλετε.

Λειτουργßα ΨΥΞΗΣ Þ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Þ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Εßναι διαθÝσιìεò 5 επßπεδα ρýθìισηò τηò ταχýτηταò ροÞò του αÝρα απü την 

“ ” Ýωò την “ ” συν την “ ” και “ ”. 

■ Σηìεßωση σχετικÜ ìε τη λειτουργßα ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• ΧρησιìοποιÞστε τη ìονÜδα εντüò του παρακÜτω εýρουò θερìοκρασßαò νεροý:
ΕλÜχιστη θερìοκρασßα νεροý: 6°C
ΜÝγιστη θερìοκρασßα νεροý: 60°C

07_EL_3P257979-1.fm  Page 11  Tuesday, December 1, 2009  6:08 PM



12

Ρýθìιση τηò κατεýθυνσηò ροÞò του αÝρα
Μπορεßτε να ρυθìßσετε την κατεýθυνση ροÞò του αÝρα þστε να 
νιþθετε πιο Üνετα.  

■ ¸ναρξη τηò αυτüìατηò 
παλινδρüìησηò

ΠιÝστε το  .

• Στην οθüνη LCD εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”.
• Το πτερýγιο (οριζüντια λεπßδα) θα αρχßσει να κινεßται 
παλινδροìικÜ.

■ Για να ρυθìßσετε το πτερýγιο 
στην επιθυìητÞ θÝση

• Η λειτουργßα αυτÞ εßναι ενεργÞ üταν το πτερýγιο 
βρßσκεται σε κατÜσταση αυτüìατηò παλινδρüìησηò.

ΠιÝστε το  üταν το πτερýγιο 

βρßσκεται στην επιθυìητÞ θÝση.  

• Το πτερýγιο θα σταìτÞσει να κινεßται.

• Η Ýνδειξη “ ” εξαφανßζεται απü την οθüνη LCD.

■ Για να ρυθìßσετε τιò περσßδεò 
(κÜθετεò λεπßδεò)
• ΚρατÞστε το κουìπß και ìετακινÞστε τιò περσßδεò.

(Θα βρεßτε Ýνα κουìπß στιò αριστερÝò και Ýνα στιò δεξιÝò περσßδεò.)

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 

Κατεýθυνση τηò ροÞò του αÝρα 
προò τα επÜνω και προò τα κÜτω

■ Σηìεßωση σχετικÜ ìε τη γωνßα του πτερυγßου και των περσßδων
• Εκτüò αν Ýχει επιλÝγει η “ΠΑΛΙΝÄΡΟΜΗΣΗ”, πρÝπει να 
τοποθετεßτε το πτερýγιο σε σχεδüν οριζüντια γωνßα στη 
λειτουργßα ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και σε θÝση προò τα επÜνω στη 
λειτουργßα ΨΥΞΗΣ για να επιτυγχÜνεται η βÝλτιστη απüδοση.

• ΚατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò ΨΥΞΗΣ, το εýροò παλινδρüìησηò 
του πτερυγßου διαφÝρει απü το εýροò στο οποßο ìπορεß να ρυθìιστεß.

■ ΠΡΟΣΟΧΗ
• ¼ταν ρυθìßζετε ìε το χÝρι το πτερýγιο, κλεßστε τη ìονÜδα και 
για την επανεκκßνησÞ τηò χρησιìοποιÞστε το τηλεχειριστÞριο.

• ΠροσÝχετε κατÜ τη ρýθìιση των περσßδων. ΜÝσα στην Ýξοδο αÝρα, Ýναò ανεìιστÞραò 
περιστρÝφεται ìε ìεγÜλη ταχýτητα.

�����

����	
���
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■ ΕπιλογÞ ροÞò αÝρα
• ΠραγìατοποιÞστε την επιλογÞ ροÞò αÝρα ανÜλογα ìε τιò ανÜγκεò σαò.

¼ταν ρυθìßζετε το διακüπτη επιλογÞò ροÞò αÝρα στη θÝση 

.  
• Η ìονÜδα αποφασßζει αυτüìατα το κατÜλληλο ìοτßβο διοχÝτευσηò αÝρα ανÜλογα ìε την 
κατÜσταση λειτουργßαò/περßπτωση.

¼ταν ρυθìßζετε το διακüπτη επιλογÞò εξüδου αÝρα στη θÝση 

 .  
• ΑνεξÜρτητα απü τον τρüπο Þ τιò συνθÞκεò λειτουργßαò, ο αÝραò εξÝρχεται απü την επÜνω Ýξοδο 
αÝρα.

• ΧρησιìοποιÞστε αυτüν το διακüπτη üταν δεν θÝλετε να εξÝρχεται αÝραò απü την κÜτω Ýξοδο 
αÝρα. (ΚατÜ τον ýπνο, κλπ.)

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 

ΚατÜσταση ΚατÜσταση Μοτßβο διοχÝτευσηò αÝρα

ΨΥΞΗΣ

• ¼ταν το δωìÜτιο Ýχει ψυχθεß 
πλÞρωò, Þ üταν Ýχει περÜσει ìßα 
þρα απü την ενεργοποßηση τηò 
ìονÜδαò.

• Για να ìην διοχετεýεται αÝραò απευθεßαò 
σε κÜποιο Üτοìο, ο αÝραò εξÝρχεται απü 
την επÜνω Ýξοδο αÝρα και η θερìοκρασßα 
του χþρου εξισορροπεßται.

• ΚατÜ την Ýναρξη λειτουργßαò Þ σε 
Üλλεò περιπτþσειò üταν δεν Ýχει 
πÝσει η θερìοκρασßα στο χþρο.

• ΑÝραò διοχετεýεται απü τιò πÜνω και κÜτω 
εξüδουò αÝρα για ψýξη υψηλÞò ταχýτηταò 
κατÜ τη λειτουργßα ΨΥΞΗΣ, και για την 
πλÞρωση του δωìατßου ìε θερìü αÝρα 
κατÜ τη λειτουργßα ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

• Σε περιπτþσειò διαφορετικÝò απü 
τιò παρακÜτω. 
(ΚανονικÞ þρα.)

• ΚατÜ την εκκßνηση Þ üταν η 
θερìοκρασßα του αÝρα εßναι 
χαìηλÞ.

• Για να ìην Ýρχεται ο αÝραò σε Üìεση 
επαφÞ ìε τα Üτοìα. Ο αÝραò διοχετεýεται 
απü την επÜνω Ýξοδο αÝρα.

• Μην προσπαθÞσετε να ρυθìßσετε το πτερýγιο ìε το χÝρι.
• ¼ταν ρυθìßζετε ìε το χÝρι, ο ìηχανισìüò ìπορεß να ìη λειτουργÞσει κανονικÜ Þ ìπορεß να 
στÜξει συìπýκνωìα απü τιò εξüδουò αÝρα.
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Λειτουργßα ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ
Η λειτουργßα ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ανεβÜζει Üìεσα στο ìÝγιστο το 
αποτÝλεσìα ψýξηò (θÝρìανσηò) σε οποιαδÞποτε κατÜσταση 
λειτουργßαò. Μπορεßτε να Ýχετε τη ìÝγιστη απüδοση. 

■ ¸ναρξη τηò λειτουργßαò 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

1. ΠιÝστε το  .

• Η λειτουργßα ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ σταìατÜει σε 20 
λεπτÜ. Στη συνÝχεια το σýστηìα λειτουργεß και πÜλι 
αυτüìατα ìε τιò προηγοýìενεò ρυθìßσειò που ßσχυαν 
πριν τη λειτουργßα ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ.

• Στην οθüνη LCD εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”.

■ Ακýρωση τηò λειτουργßαò 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

2. ΠιÝστε πÜλι το  .

• Η Ýνδειξη “ ” εξαφανßζεται απü την οθüνη LCD.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 
■ Σηìειþσειò σχετικÜ ìε τη λειτουργßα ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

• Η λειτουργßα ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ δεν ìπορεß να χρησιìοποιηθεß ìαζß ìε την 
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργßα.
Προτεραιüτητα Ýχει η λειτουργßα τηò οποßαò το κουìπß πιÝζεται τελευταßο.

• Η λειτουργßα ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ìπορεß να επιλεχθεß ìüνο üταν η ìονÜδα βρßσκεται σε λειτουργßα.

• Στη λειτουργßα ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για να ìεγιστοποιηθεß το αποτÝλεσìα ψýξηò (θÝρìανσηò), πρÝπει να σταθεροποιηθεß η 
ταχýτητα ροÞò αÝρα στη ìÝγιστη ρýθìιση.
Οι ρυθìßσειò θερìοκρασßαò και ροÞò αÝρα δεν εßναι ìεταβλητÝò.

• Στη λειτουργßα ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Η ταχýτητα ροÞò του αÝρα σταθεροποιεßται στη ìÝγιστη ρýθìιση.
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ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΑΘΟΡΥΒΗ 
λειτουργßα
Η ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργßα ìειþνει το επßπεδο 
θορýβου τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò ìεταβÜλλονταò την ταχýτητα 
του ανεìιστÞρα. Η λειτουργßα αυτÞ εßναι χρÞσιìη κατÜ τη διÜρκεια 
τηò νýχταò.

■ ¸ναρξη τηò ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ 
ΑΘΟΡΥΒΗΣ λειτουργßαò

1. ΠιÝστε το  .

• Στην οθüνη LCD εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”.

■ Ακýρωση τηò 
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΑΘΟΡΥΒΗΣ 
λειτουργßαò

2. ΠιÝστε πÜλι το  .

• Η Ýνδειξη “ ” εξαφανßζεται απü την οθüνη LCD.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 
■ Σηìειþσειò σχετικÜ ìε την ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργßα

• Η λειτουργßα ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ και η ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργßα δεν 
ìποροýν να χρησιìοποιηθοýν ταυτüχρονα.
Προτεραιüτητα Ýχει η λειτουργßα τηò οποßαò το κουìπß πιÝζεται τελευταßο.

• Η ικανüτητα ψýξηò και θÝρìανσηò ενδÝχεται να εßναι λßγο ìικρüτερη απü üτι κατÜ την 
κανονικÞ λειτουργßα.
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Λειτουργßα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ
Οι λειτουργßεò χρονοδιακüπτη χρησιìεýουν για την αυτüìατη 
ενεργοποßηση Þ απενεργοποßηση τηò ìονÜδαò τη νýχτα Þ το 
πρωß. Εßναι επßσηò δυνατÞ η συνδυασìÝνη χρÞση των 
λειτουργιþν ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ και 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ. 

■ ΧρÞση τηò λειτουργßαò 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ
• Βεβαιωθεßτε üτι το ρολüι δεßχνει τη σωστÞ þρα. 
ΕÜν üχι, ρυθìßστε την τρÝχουσα þρα. (σελßδα 8)

1. ΠιÝστε το  .

• Η Ýνδειξη “ ” και η ρýθìιση τηò þραò εìφανßζονται στην οθüνη LCD.

• Στην οθüνη LCD εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”.

• Η Ýνδειξη “ ” αναβοσβÞνει.

2. ΠιÝστε το  ìÝχρι η þρα να φτÜσει στην 

επιθυìητÞ ρýθìιση.
• ΚÜθε πÜτηìα του κουìπιοý προò τα πÜνω Þ προò τα κÜτω 
αυξÜνει Þ ìειþνει τη ρýθìιση τηò þραò κατÜ 10 λεπτÜ. 
Κρατþνταò πατηìÝνο το κουìπß, η ρýθìιση αλλÜζει γρÞγορα.

3. ΠιÝστε πÜλι το  .
• Η λυχνßα του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ανÜβει. 

■ Ακýρωση τηò λειτουργßαò ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ

4. ΠιÝστε το  .

• Η Ýνδειξη “ ” και η ρýθìιση τηò þραò εξαφανßζονται απü την οθüνη LCD.

• Η Ýνδειξη “ ” και η ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò εìφανßζονται στην οθüνη LCD.

• Η λυχνßα του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ σβÞνει.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 
■ Σηìειþσειò σχετικÜ ìε τη λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ

• ΚατÜ τη ρýθìιση του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ, δεν εìφανßζεται η τρÝχουσα þρα.
• Αφοý ρυθìßσετε τη λειτουργßα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ /ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ, η ρýθìιση τηò þραò  διατηρεßται στη ìνÞìη. Η ìνÞìη ακυρþνεται ìε 
την αντικατÜσταση των ìπαταριþν του τηλεχειριστηρßου.

• ΚατÜ το χειρισìü τη ìονÜδα ìÝσω τηò λειτουργßαò ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ /
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ, η πραγìατικÞ διÜρκεια τηò λειτουργßαò ìπορεß 
να εßναι διαφορετικÞ απü την þρα που Ýχει επιλÝξει ο χρÞστηò. (ΜÝγ. περßπου 10 λεπτÜ)
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Λειτουργßα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ

■ ΧρÞση τηò λειτουργßαò ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ 
• Βεβαιωθεßτε üτι το ρολüι δεßχνει τη σωστÞ þρα. ΕÜν üχι, 
ρυθìßστε την τρÝχουσα þρα. (σελßδα 8) 

1. ΠιÝστε το  .

• Η Ýνδειξη “ ” και η ρýθìιση τηò þραò εìφανßζονται στην οθüνη LCD.

• Στην οθüνη LCD εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”.

• Η Ýνδειξη “ ” αναβοσβÞνει.

2. ΠιÝστε το  ìÝχρι η þρα να φτÜσει στην 

επιθυìητÞ ρýθìιση.
• ΚÜθε πÜτηìα του κουìπιοý προò τα πÜνω Þ προò τα κÜτω 
αυξÜνει Þ ìειþνει τη ρýθìιση τηò þραò κατÜ 10 λεπτÜ. 
Κρατþνταò πατηìÝνο το κουìπß, η ρýθìιση αλλÜζει γρÞγορα.

3. ΠιÝστε πÜλι το  .
• Η λυχνßα του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ανÜβει.

■ Ακýρωση τηò λειτουργßαò 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ
4. ΠιÝστε το  .

• Η Ýνδειξη “ ” και η ρýθìιση τηò þραò εξαφανßζονται απü την οθüνη LCD.

• Η Ýνδειξη “ ” και η ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò εìφανßζονται στην οθüνη LCD.

• Η λυχνßα του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ σβÞνει.

■ Συνδυασìüò τηò λειτουργßαò ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ

• ΠαρακÜτω αναφÝρεται Ýνα παρÜδειγìα ρýθìισηò για το συνδυασìü των 2 λειτουργιþν χρονοδιακüπτη. 

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 
■ Στιò ακüλουθεò περιπτþσειò, ρυθìßστε και πÜλι το χρονοδιακüπτη.

• ΜετÜ το κλεßσιìο ενüò διακüπτη ρεýìατοò.
• ΜετÜ απü διακοπÞ ρεýìατοò.
• ΜετÜ την αντικατÜσταση των ìπαταριþν του τηλεχειριστηρßου.

���������	�

������� ���� �����

�� 	����� ����� �� ����������


������ !�!"�#� $�!�!%"�&!��� ���' ����

���� !�!"�#� $�!�!%"�&!��� ���' ()��� #������	*'

!
+
*
�
,

07_EL_3P257979-1.fm  Page 17  Tuesday, December 1, 2009  6:08 PM



18

Λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ
Μπορεßτε να αποθηκεýσετε ìÝχρι και 4 ρυθìßσειò χρονοδιακüπτη για κÜθε ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò. Εßναι χρÞσιìο 
η λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ να ρυθìßζεται σýìφωνα ìε τον τρüπο ζωÞò τηò οικογÝνειαò.

■ ΧρÞση σε αυτÝò τιò περιπτþσειò του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ
¸να παρÜδειγìα των ρυθìßσεων του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ φαßνεται παρακÜτω. 
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■ ΧρÞση τηò λειτουργßαò 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ 

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε ρυθìßσει την ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò και 
την þρα. ÄιαφορετικÜ, ρυθìßστε την ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò και 
την þρα. (σελßδα 8) 

1. ΠιÝστε το  . 
• Εìφανßζεται η ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò και ο αριθìüò 
προγραììατισìοý τηò τρÝχουσαò ηìÝραò.

• Μποροýν να γßνουν 1 Ýωò 4 ρυθìßσειò για κÜθε ηìÝρα. 

2. ΠιÝστε το  για επιλογÞ τηò τρÝχουσαò ηìÝραò 

τηò εβδοìÜδαò και τον αριθìü προγραììατισìοý.

• ΠιÝζονταò το  αλλÜζει ο αριθìüò προγραììατισìοý 

και η ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò. 

3. ΠιÝστε το  .
• Ρυθìßζεται η ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò και ο αριθìüò προγραììατισìοý.

• Η Ýνδειξη “ ” και “ ” αναβοσβÞνει. 

4. ΠιÝστε το  για επιλογÞ τηò επιθυìητÞò κατÜστασηò.

• Πατþνταò το  αλλÜζει η ρýθìιση “ ” Þ “ ” σε σειρÜ. 

• Σε περßπτωση που ο προγραììατισìüò Ýχει Þδη ρυθìιστεß, η επιλογÞ “κενü” διαγρÜφει τον προγραììατισìü.
• Μεταβεßτε στο βÞìα 9 αν επιλÝξατε “κενü”. 

5. ΠιÝστε το  . 
• Ρυθìßζεται η λειτουργßα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ.

• Η Ýνδειξη “ ” και η þρα αναβοσβÞνουν.

ΚατÜσταση ρýθìισηò

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C
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Λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ

6. ΠιÝστε το  για επιλογÞ τηò επιθυìητÞò 

þραò.
• Η þρα ìπορεß να ρυθìιστεß ìεταξý 0:00 και 23:50 σε 
διαστÞìατα 10 λεπτþν. 

• Για να επιστρÝψετε στη ρýθìιση τηò κατÜστασηò 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ, πιÝστε το .

• Μεταβεßτε στο βÞìα 9 κατÜ τη ρýθìιση τηò 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ.

7. ΠιÝστε το  . 
• Ρυθìßζεται η þρα. 

• Η Ýνδειξη “ ” και η θερìοκρασßα αναβοσβÞνουν. 

8. ΠιÝστε το  για επιλογÞ τηò επιθυìητÞò 

θερìοκρασßαò.
• Η θερìοκρασßα ìπορεß να ρυθìιστεß ìεταξý 10°C και 

32°C.
Ψýξη: Η ìονÜδα λειτουργεß στουò 18°C ακüìη και αν Ýχει 
ρυθìιστεß στουò 10 Ýωò 17°C. 
ΘÝρìανση: Η ìονÜδα λειτουργεß στουò 30°C ακüìη και αν 
Ýχει ρυθìιστεß στουò 31 Ýωò 32°C.

• Για επιστροφÞ στη ρýθìιση τηò þραò, πιÝστε το .

• Η ρυθìισìÝνη θερìοκρασßα εìφανßζεται ìüνο üταν εßναι 
ενεργοποιηìÝνη η ρýθìιση τηò κατÜστασηò.

9. ΠιÝστε το  . 
• Η θερìοκρασßα θα ρυθìιστεß και θα προχωρÞσει στην επüìενη ρýθìιση προγραììατισìοý.
• Για να προχωρÞσετε σε περαιτÝρω ρυθìßσειò, επαναλÜβετε τη διαδικασßα απü το βÞìα 4.

10. ΠιÝστε το  για να ολοκληρωθεß η ρýθìιση. 
• Φροντßστε να στοχεýσετε το τηλεχειριστÞριο προò την εσωτερικÞ ìονÜδα και ελÝγξτε üτι 
ακοýγεται ο Þχοò λÞψηò και αναβοσβÞνει η λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

• Η Ýνδειξη “ ” εìφανßζεται στην οθüνη LCD και ενεργοποιεßται η λειτουργßα 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ.

• Η λυχνßα του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ανÜβει. 
• ¸ναò προγραììατισìüò που Ýχει γßνει ìßα φορÜ ìπορεß να αντιγραφεß εýκολα και να 
χρησιìοποιηθεß για Üλλη ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò. 
ΑνατρÝξτε στην κατÜσταση αντιγραφÞò. (σελßδα 22)
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ΣΗΜΕΙÙΣΗ 
■ Σηìειþσειò σχετικÜ ìε τη λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ

• Μην ξεχÜσετε να ρυθìßσετε το ρολüι πρþτα στο τηλεχειριστÞριο.
• Η ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò, η κατÜσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ, η þρα και η ρυθìισìÝνη θερìοκρασßα (ìüνο για την κατÜσταση 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ) ìποροýν να ρυθìιστοýν ìε το 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ. ¢λλεò ρυθìßσειò για τη λειτουργßα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ βασßζονται στιò ρυθìßσειò που γßνονται πριν απü τη λειτουργßα του 
κλιìατιστικοý.

• Η λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ δεν ìποροýν να χρησιìοποιηθοýν ταυτüχρονα. 
Η λειτουργßα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ Ýχει 
προτεραιüτητα αν ρυθìιστεß ενþ εßναι ενεργÞ η λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ 
ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ.
Η λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ ìεταβαßνει σε κατÜσταση αναìονÞò και η 

Ýνδειξη “ ” εξαφανßζεται απü την οθüνη LCD. 
¼ταν λÞξει η λειτουργßα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ, ο 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ θα ενεργοποιηθεß αυτüìατα.

• Μüνο η þρα και η ρυθìισìÝνη θερìοκρασßα που Ýχει ρυθìιστεß ìε το χρονοδιακüπτη 

εβδοìÜδαò αποστÝλλονται ìε το .

Ρυθìßστε το χρονοδιακüπτη εβδοìÜδαò ìüνο αφοý ρυθìßσετε την κατÜσταση λειτουργßαò, 
την ισχý του ανεìιστÞρα και την κατεýθυνση του ανεìιστÞρα.

• Το κλεßσιìο του διακüπτη του ρεýìατοò, ìια διακοπÞ ρεýìατοò και Üλλα παρüìοια 
γεγονüτα θα καταστÞσουν τη λειτουργßα του εσωτερικοý ρολογιοý τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò 
ανακριβÞ. Επαναρυθìßστε το ρολüι. (σελßδα 8)

• Το  ìπορεß να χρησιìοποιηθεß ìüνο για τιò ρυθìßσειò þραò και θερìοκρασßαò. 

Äεν ìπορεß να χρησιìοποιηθεß για επιστροφÞ στον αριθìü προγραììατισìοý.
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Λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ 
ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ
 

• Ο προγραììατισìüò που Ýχει γßνει ìßα φορÜ ìπορεß να 
αντιγραφεß σε Üλλη ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò. Θα αντιγραφεß 
ολüκληροò ο προγραììατισìüò τηò επιλεγìÝνηò ηìÝραò τηò 
εβδοìÜδαò. 

1. ΠιÝστε το  .

2. ΠιÝστε το  για επιβεβαßωση τηò ηìÝραò 

τηò εβδοìÜδαò που θÝλετε να αντιγραφεß.

3. ΠιÝστε το  για να ενεργοποιηθεß η 

κατÜσταση αντιγραφÞò.
• Θα αντιγραφεß ολüκληροò ο προγραììατισìüò τηò 
επιλεγìÝνηò ηìÝραò τηò εβδοìÜδαò.

4. ΠιÝστε το  για επιλογÞ τηò ηìÝραò προορισìοý τηò εβδοìÜδαò. 

ΚατÜσταση αντιγραφÞò

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C
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5. ΠιÝστε το  . 
• Ο προγραììατισìüò θα αντιγραφεß στην επιλεγìÝνη 
ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò. Θα αντιγραφεß ολüκληροò ο 
προγραììατισìüò τηò επιλεγìÝνηò ηìÝραò τηò 
εβδοìÜδαò. 

• Για να συνεχßσετε να αντιγρÜφετε τιò ρυθìßσειò σε Üλλεò 
ηìÝρεò τηò εβδοìÜδαò, επαναλÜβετε το βÞìα 4 και το 
βÞìα 5.

6. ΠιÝστε το  για να ολοκληρωθεß η 

ρýθìιση.

• Η Ýνδειξη “ ” εìφανßζεται στην οθüνη LCD και 
ενεργοποιεßται η λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ 
ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
■ Σηìεßωση σχετικÜ ìε την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

• Ολüκληροò ο προγραììατισìüò τηò ηìÝραò προÝλευσηò τηò εβδοìÜδαò αντιγρÜφεται στην 
κατÜσταση αντιγραφÞò.
Σε περßπτωση που κÜνετε αλλαγÞ προγραììατισìοý για οποιαδÞποτε ηìÝρα τηò 
εβδοìÜδαò ξεχωριστÜ ìετÜ απü την αντιγραφÞ του περιεχοìÝνου των εβδοìαδιαßων 

προγραììατισìþν, πατÞστε το  και αλλÜξτε τιò ρυθìßσειò στα βÞìατα τηò ενüτηταò 

κατÜστασηò ρýθìισηò. (σελßδα 19)
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Λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ

■ Επιβεβαßωση προγραììατισìοý 
• Ο προγραììατισìüò ìπορεß να επιβεβαιωθεß.

1. ΠιÝστε το  .
• Εìφανßζεται η ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò και ο αριθìüò 
προγραììατισìοý τηò τρÝχουσαò ηìÝραò. 

2. ΠιÝστε το  για επιλογÞ τηò ηìÝραò τηò 

εβδοìÜδαò και του αριθìü προγραììατισìοý 
που θα επιβεβαιωθεß.

• ΠιÝζονταò το  εìφανßζονται οι λεπτοìÝρειεò του 

προγραììατισìοý. 
• Για να αλλÜξετε τιò επιβεβαιωìÝνεò ρυθìßσειò 
προγραììατισìοý, επιλÝξτε τον αριθìü προγραììατισìοý 

και πιÝστε το . 

Η κατÜσταση αλλÜζει σε κατÜσταση ρýθìισηò. Μεταβεßτε 
στην κατÜσταση ρýθìισηò, βÞìα 4. (σελßδα 19)

3. ΠιÝστε το  για Ýξοδο απü την 

κατÜσταση επιβεβαßωσηò.

• Η Ýνδειξη “ ” εìφανßζεται στην οθüνη LCD και 
ενεργοποιεßται η λειτουργßα ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ.

• Η λυχνßα του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ανÜβει. 

■ Απενεργοποßηση τηò λειτουργßαò 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ

4. ΠιÝστε το  ενþ εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ” στην οθüνη LCD.

• Η Ýνδειξη “ ” εξαφανßζεται απü την οθüνη LCD.
• Η λυχνßα του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ σβÞνει.

• Για επανενεργοποßηση τηò λειτουργßαò ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ, πιÝστε ξανÜ το .

• Αν Ýναò προγραììατισìüò που Ýχει απενεργοποιηθεß ìε το  ενεργοποιηθεß και πÜλι, 

θα χρησιìοποιηθεß η τελευταßα κατÜσταση προγραììατισìοý.
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■ ÄιαγραφÞ προγραììατισìþν 

• ΑνατρÝξτε στην κατÜσταση ρýθìισηò. (σελßδα 19) 
ΚατÜ την επιλογÞ τηò επιθυìητÞò κατÜστασηò στο βÞìα 4 
στην κατÜσταση ρýθìισηò, επιλÝξτε “κενü”.
Ο προγραììατισìüò θα διαγραφεß.

• Η λειτουργßα αυτÞ ìπορεß να χρησιìοποιηθεß για τη 
διαγραφÞ προγραììατισìþν για κÜθε ηìÝρα τηò 
εβδοìÜδαò. 

5. ΠιÝστε το  .

6. ΕπιλÝξτε την ηìÝρα τηò εβδοìÜδαò που 

πρüκειται να διαγραφεß ìε το  .

7. ΚρατÞστε πατηìÝνο το  για 5 

δευτερüλεπτα.
• Θα διαγραφεß ο προγραììατισìüò τηò επιλεγìÝνηò 
ηìÝραò τηò εβδοìÜδαò.

8. ΚρατÞστε πατηìÝνο το  για 5 δευτερüλεπτα ενþ βρßσκεστε 

στην κανονικÞ οθüνη. 
• Φροντßστε να στοχεýσετε το τηλεχειριστÞριο προò την κýρια ìονÜδα και ελÝγξτε αν υπÜρχει 

Þχοò λÞψηò.
• Η λειτουργßα αυτÞ δεν εßναι ενεργÞ κατÜ τη διÜρκεια ρýθìισηò του ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ 
ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ.

• ¼λοι οι προγραììατισìοß θα διαγραφοýν.

Ο ìεìονωìÝνοò προγραììατισìüò

Οι προγραììατισìοß για κÜθε ηìÝρα τηò 
εβδοìÜδαò

¼λοι οι προγραììατισìοß
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ΦΡΟΝΤΙÄΑΦροντßδα και καθαρισìüò

■ ΕσωτερικÞ ìονÜδα και τηλεχειριστÞριο 
1. Σκουπßστε τα ìε Ýνα στεγνü ìαλακü πανß. 

■ Μπροστινü κÜλυììα 
1. Ανοßξτε το ìπροστινü κÜλυììα.

• ΜετακινÞστε προò τα ìÝσα τα δýο στοπ που 
βρßσκονται δεξιÜ και αριστερÜ ìÝχρι να 
ακουστεß Ýνα κλικ. 

2. ΑφαιρÝστε το ìπροστινü κÜλυììα.
• ΑφαιρÝστε το κορδüνι.
• ΕÜν αφÞσετε το ìπροστινü κÜλυììα να πÝσει 

ìπροστÜ θα ìπορÝσετε να το αφαιρÝσετε.

3. Καθαρßστε το ìπροστινü κÜλυììα.
• Σκουπßστε το ìε Ýνα ìαλακü πανß εìποτισìÝνο ìε νερü.
• Μπορεßτε να χρησιìοποιÞσετε ìüνο ουδÝτερο 
απορρυπαντικü.

• Σε περßπτωση που πλýνετε το κÜλυììα ìε 
νερü, σκουπßστε το ìε Ýνα στεγνü ìαλακü πανß 
και αφÞστε το στη σκιÜ να στεγνþσει.

4. ΤοποθετÞστε το ìπροστινü κÜλυììα. 
• ΤοποθετÞστε το ìπροστινü κÜλυììα στιò 
εγκοπÝò τηò ìονÜδαò (3 θÝσειò).

• ΣυνδÝστε το κορδüνι στη δεξιÜ, εσωτερικÞ 
πλευρÜ τηò ìπροστινÞò γρßλιαò.

• Κλεßστε αργÜ το ìπροστινü κÜλυììα.

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν τον καθαρισìü, φροντßστε να διακüψετε τη 
λειτουργßα και να κλεßσετε το διακüπτη του ρεýìατοò.

ΜονÜδεò

• Μην αγγßζετε τα ìεταλλικÜ ìÝρη τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò. ΕÜν αγγßξετε αυτÜ τα ìÝρη, ìπορεß να τραυìατιστεßτε.
• ΚατÜ την αφαßρεση Þ τοποθÝτηση του ìπροστινοý καλýììατοò, χρησιìοποιεßτε Ýνα γερü και 
σταθερü σκαìνß και προσÝχετε που πατÜτε. 

• ΚατÜ την αφαßρεση Þ τοποθÝτηση του ìπροστινοý καλýììατοò, στηρßζετÝ το καλÜ ìε τα 
χÝρια για να ìην πÝσει.

• Για τον καθαρισìü ìη χρησιìοποιεßτε νερü ìε θερìοκρασßα ìεγαλýτερη των 40°C, βενζßνη, 
πετρÝλαιο, διαλυτικü Þ Üλλα πτητικÜ υγρÜ, προϊüντα γυαλßσìατοò, βοýρτσεò τριψßìατοò Þ 
Üλλα αντικεßìενα ìε σκληρÞ επιφÜνεια.

• ΜετÜ τον καθαρισìü, βεβαιωθεßτε üτι το ìπροστινü κÜλυììα εßναι καλÜ στερεωìÝνο.

�������
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1. ΑφαιρÝστε το φßλτρο αÝρα. 
• Ανοßξτε το ìπροστινü κÜλυììα.
• ΠιÝστε τουò γÜντζουò στη δεξιÜ και αριστερÞ 
πλευρÜ του φßλτρου αÝρα ελαφρÜ προò τα κÜτω 
και ìετÜ τραβÞξτε προò τα επÜνω. 

2. ΑφαιρÝστε το φωτοκαταλυτικü φßλτρο 
καθαρισìοý αÝρα απü τιτÜνιο ìε 
επικÜλυψη απατßτη. 
• ΚρατÞστε τα γλωσσßδια του πλαισßου και βγÜλτε 
τουò γÜντζουò απü τιò 4 θÝσειò. 

3. Καθαρßστε Þ αντικαταστÞστε κÜθε 
φßλτρο. 

3-1 Φßλτρο αÝρα 
3-1-1 Πλýνετε τα φßλτρα αÝρα ìε νερü Þ 

καθαρßστε τα ìε την ηλεκτρικÞ σκοýπα.
• ΕÜν η σκüνη δεν καθαρßζεται εýκολα, 
πλýνετÝ τα ìε ουδÝτερο απορρυπαντικü 
αραιωìÝνο ìε χλιαρü νερü και στη 
συνÝχεια αφÞστε τα να στεγνþσουν στη 
σκιÜ.

• Θυìηθεßτε να αφαιρÝστε το 
φωτοκαταλυτικü φßλτρο καθαρισìοý αÝρα 
απü τιτÜνιο ìε επικÜλυψη απατßτη. 

• ΣυνιστÜται ο καθαρισìüò του φßλτρου 
αÝρα κÜθε 2 εβδοìÜδεò.

Φßλτρα

������
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Φροντßδα και καθαρισìüò
3-2 Φωτοκαταλυτικü φßλτρο καθαρισìοý αÝρα απü τιτÜνιο ìε 

επικÜλυψη απατßτη 
Το φωτοκαταλυτικü φßλτρο καθαρισìοý αÝρα απü τιτÜνιο ìε επικÜλυψη απατßτη ìπορεß να 
ανανεωθεß αν το πλýνετε ìε νερü κÜθε 6 ìÞνεò. Συνιστοýìε την αντικατÜστασÞ του κÜθε 3 χρüνια.

[ΣυντÞρηση]
3-2-1 ΕÜν εßναι πολý λερωìÝνο, καθαρßστε τη σκüνη 

ìε ηλεκτρικÞ σκοýπα και αφÞστε να ìουλιÜσει 
σε ζεστü νερü Þ σε νερü για 10 Ýωò 15 λεπτÜ. 
• Μην αφαιρεßτε το φßλτρο απü το πλαßσιο 

üταν το καθαρßζετε ìε νερü.

3-2-2 ΜετÜ το πλýσιìο, τινÜξτε το νερü που αποìÝνει 
και αφÞστε το να στεγνþσει στη σκιÜ.
• Μη στýβετε το φßλτρο üταν αφαιρεßτε νερü 
απü αυτü, καθþò το υλικü εßναι 
κατασκευασìÝνο απü πολυεστÝρα.

[ΑντικατÜσταση]
3-2-3 ΑφαιρÝστε τα γλωσσßδια απü το πλαßσιο 

φßλτρου και αντικαταστÞστε ìε νÝο φßλτρο.
• Μην πετÜξετε το πλαßσιο φßλτρου. ΧρησιìοποιÞστε 
πÜλι το πλαßσιο φßλτρου κατÜ την αντικατÜσταση 
του φωτοκαταλυτικοý φßλτρου καθαρισìοý αÝρα 
απü τιτÜνιο ìε επικÜλυψη απατßτη.

• Απορρßψτε το παλιü φßλτρο ωò ìη 
εýφλεκτα απορρßììατα.

4. ΤοποθετÞστε το φßλτρο αÝρα και το 
φωτοκαταλυτικü φßλτρο καθαρισìοý αÝρα απü 
τιτÜνιο ìε επικÜλυψη απατßτη üπωò Þταν πριν 
και κλεßστε το ìπροστινü κÜλυììα.
• Η λειτουργßα χωρßò το φßλτρο αÝρα ìπορεß να 
προκαλÝσει προβλÞìατα καθþò θα συσσωρευτεß 
σκüνη στο εσωτερικü τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 
• Λειτουργßα ìε βρüìικα φßλτρα:

• Για να παραγγεßλετε το φωτοκαταλυτικü φßλτρο καθαρισìοý αÝρα απü τιτÜνιο ìε επικÜλυψη 
απατßτη, απευθυνθεßτε στο κατÜστηìα σÝρβιò απü üπου αγορÜσατε τη ìονÜδα.

• Απορρßψτε το παλιü φßλτρο ωò ìη εýφλεκτα απορρßììατα. 

(1) δεν εξουδετερþνουν τιò οσìÝò του χþρου. (2) δεν ìποροýν να καθαρßσουν τον αÝρα.

(3) Ýχει ωò αποτÝλεσìα ìειωìÝνη απüδοση θÝρìανσηò Þ ψýξηò. (4) ìπορεß να παραχθοýν δυσÜρεστεò οσìÝò.

Αντικεßìενο Αρ. ανταλλακτικοý

Φωτοκαταλυτικü φßλτρο καθαρισìοý αÝρα απü τιτÜνιο ìε επικÜλυψη απατßτη 
(χωρßò πλαßσιο) 1 σετ

KAF968A42
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■ Πριν απü ìια ìεγÜλη περßοδο ìη λειτουργßαò
1. ΕνεργοποιÞστε τη λειτουργßα Μüνο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ για πολλÝò þρεò ìια 

ìÝρα ìε καλü καιρü για να στεγνþσει το εσωτερικü.

• ΠιÝστε το  και επιλÝξτε τη λειτουργßα ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. 

• ΠιÝστε το  και ξεκινÞστε τη λειτουργßα.

2. ¼ταν σταìατÞσει η λειτουργßα, κλεßστε το διακüπτη  ρεýìατοò τηò 
ìονÜδαò.

3. Καθαρßστε το φßλτρο αÝρα και τοποθετÞστε το και πÜλι.

4. ΒγÜλτε τιò ìπαταρßεò απü το τηλεχειριστÞριο.

Υπü ορισìÝνεò συνθÞκεò λειτουργßαò, το εσωτερικü τηò ìονÜδαò ìπορεß να λερωθεß ìετÜ απü αρκετÝò 
εποχÝò χρÞσηò, Ýχονταò ωò αποτÝλεσìα τη χαìηλÞ απüδοση. ΣυνιστÜται η περιοδικÞ συντÞρηση απü 
Ýναν ειδικü εκτüò απü τον τακτικü καθαρισìü απü το χρÞστη. Για εξειδικευìÝνη συντÞρηση, 
επικοινωνÞστε ìε το κατÜστηìα σÝρβιò απü üπου αγορÜσατε τη ìονÜδα.
Το κüστοò τηò συντÞρησηò επιβαρýνει το χρÞστη.

ΣυνιστÜται η περιοδικÞ συντÞρηση.
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ΑΝΤΙΜΕΤÙΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤÙΝΑντιìετþπιση προβληìÜτων
• Τα ìÝτρα αντιìετþπισηò προβληìÜτων κατηγοριοποιοýνται στουò παρακÜτω δýο τýπουò βÜσει 
των ìÝτρων επιδιüρθωσηò.
ΛÜβετε τα κατÜλληλα ìÝτρα ανÜλογα ìε το σýìπτωìα.

Äεν αποτελεß βλÜβη
• ΑυτÝò οι περιπτþσειò δεν υποδηλþνουν βλÜβη.
Μπορεßτε να συνεχßσετε να το χρησιìοποιεßτε. 

¸λεγχοò
• Παρακαλοýìε ελÝγξτε πÜλι πριν καλÝσετε τον τεχνικü.

Το πτερýγιο δεν αρχßζει να κινεßται 
παλινδροìικÜ αìÝσωò.

• Η ìονÜδα ρυθìßζει τη θÝση πτερυγßου. Το 
πτερýγιο θα αρχßσει να κινεßται σýντοìα.

Ακοýγεται Ýναò Þχοò.

■ ¸ναò Þχοò σαν νερü που τρÝχει 

• Ο Þχοò αυτüò δηìιουργεßται γιατß ρÝει το νερü 
στη ìονÜδα.

• Εßναι ο Þχοò Üντλησηò του νεροý στη ìονÜδα 
και ακοýγεται üταν αντλεßται νερü απü τη 
ìονÜδα στη λειτουργßα ΨΥΞΗΣ.

• Το νερü ρÝει στη ìονÜδα ακüìη και αν η 
ìονÜδα δεν λειτουργεß üταν οι εσωτερικÝò 
ìονÜδεò σε Üλλουò χþρουò λειτουργοýν.

■ Τρßξιìο  

• Ο Þχοò αυτüò δηìιουργεßται üταν το ìÝγεθοò 
τηò ìονÜδαò διαστÝλλεται Þ συρρικνþνεται 
λüγω τηò αλλαγÞò στη θερìοκρασßα.

Η ìονÜδα δεν λειτουργεß.
(Η λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ εßναι 
σβηστÞ.)

• ΜÞπωò Ýκλεισε ο διακüπτηò του ρεýìατοò Þ 
κÜηκε ìια ασφÜλεια;

• ΥπÜρχει διακοπÞ ρεýìατοò; 

• ¸χετε βÜλει ìπαταρßεò στο τηλεχειριστÞριο; 

• Εßναι σωστÜ ρυθìισìÝνοò ο 
χρονοδιακüπτηò; 

Η λειτουργßα σταìÜτησε ξαφνικÜ. 
(Η λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
αναβοσβÞνει.)

• Εßναι καθαρü το φßλτρο αÝρα;

• Αν το hydro box και η εσωτερικÞ ìονÜδα δεν 
ρυθìιστοýν στην ßδια κατÜσταση 
λειτουργßαò, η εσωτερικÞ ìονÜδα θα 
σταìατÞσει.
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ΥπÜρχει διαρροÞ νεροý.

• Ο εýκαìπτοò σωλÞναò αποστρÜγγισηò εßναι 
φραγìÝνοò Þ η σýνδεση εßναι χαλαρÞ.

• ΑνεπαρκÞò κλßση του δοχεßου 
αποστρÜγγισηò Þ του εýκαìπτου σωλÞνα 
αποστρÜγγισηò.

• ¸χει χαλαρþσει η βαλβßδα εξαÝρωσηò.

ΕκνÝφωìα βγαßνει απü την 
εσωτερικÞ ìονÜδα.

• Αυτü συìβαßνει üταν ο αÝραò στο δωìÜτιο 
ψýχεται σε εκνÝφωìα απü την ψυχρÞ ροÞ 
του αÝρα κατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò 
ΨΥΞΗΣ.

• Αυτü συìβαßνει γιατß ο αÝραò ìÝσα στο 
δωìÜτιο ψýχεται απü τον εναλλÜκτη 
θερìüτηταò.

Το αποτÝλεσìα ψýξηò (θÝρìανσηò) 
εßναι ανεπαρκÝò.

• Εßναι καθαρü το φßλτρο αÝρα;

• ΜÞπωò υπÜρχει κÜτι που ìπλοκÜρει την 
εßσοδο αÝρα Þ την Ýξοδο τηò εσωτερικÞò 
ìονÜδαò;

• Εßναι σωστÞ η ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò 
του νεροý;

• Εßναι κλειστÜ τα παρÜθυρα και οι πüρτεò; 

• Εßναι ρυθìισìÝνεò κατÜλληλα η ταχýτητα 
ροÞò του αÝρα και η κατεýθυνση ροÞò του 
αÝρα;

• Το κρýο Þ ζεστü νερü δεν κυκλοφορεß.

Το τηλεχειριστÞριο δεν λειτουργεß 
σωστÜ.

■ Äεν εìφανßζεται κανÝνα σÞìα 
τηλεχειρισìοý.

■ Η ευαισθησßα του τηλεχειριστηρßου εßναι 
χαìηλÞ. 

■ Η οθüνη Ýχει χαìηλÞ αντßθεση Þ εßναι 
τελεßωò σβηστÞ. 

■ Η οθüνη δεν ελÝγχεται.

• Οι ìπαταρßεò Ýχουν εξαντληθεß και το 
τηλεχειριστÞριο δυσλειτουργεß. 
ΑντικαταστÞστε τιò ìπαταρßεò ìε καινοýριεò, 
ìεγÝθουò AAA.LR03 (αλκαλικÝò). 
Για λεπτοìÝρειεò, ανατρÝξτε στην ενüτητα 
τοποθÝτησηò των ìπαταριþν αυτοý του 
εγχειριδßου. (σελßδα 7)

Äεν ìπορεß να γßνει επιλογÞ τηò 
λειτουργßαò ΨΥΞΗΣ, παρüλο που η 
ìονÜδα εßναι χρÞσηò θÝρìανσηò/
ψýξηò.

• Σýρετε το ìικροδιακüπτη προò τα αριστερÜ 
üπωò φαßνεται στην εικüνα þστε να ìπορεß 
να επιλεγεß η λειτουργßα ΨΥΞΗΣ ìε το 
κουìπß “MODE”. 

�����������	
�
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Αντιìετþπιση προβληìÜτων

Η λειτουργßα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ δεν λειτουργεß 
σýìφωνα ìε τιò ρυθìßσειò.

• ΕλÝγξτε αν η λειτουργßα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ 
και ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ Ýχουν 
ρυθìιστεß στην ßδια þρα. 
ΑλλÜξτε Þ απενεργοποιÞστε τιò ρυθìßσειò για 
το ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΕΒÄΟΜΑÄΑΣ. 
(σελßδα 18)

Η εσωτερικÞ ìονÜδα αναδýει 
δυσοσìßα.

• Αυτü συìβαßνει üταν ìυρωδιÝò απü το 
δωìÜτιο, τα Ýπιπλα, Þ τα τσιγÜρα 
απορροφþνται ìÝσα στη ìονÜδα και 
αποβÜλλονται ìε τη ροÞ του αÝρα.
(ΕÜν συìβαßνει αυτü, συνιστÜται να ζητÞσετε 
απü Ýνα τεχνικü να πλýνει την εσωτερικÞ 
ìονÜδα. Συìβουλευτεßτε το κατÜστηìα 
σÝρβιò απü üπου αγορÜσατε τη ìονÜδα.)

ΠαρουσιÜστηκε ìια ασυνÞθιστη 
κατÜσταση κατÜ τη διÜρκεια τηò 
λειτουργßαò.

• Η ìονÜδα ìπορεß να παρουσιÜσει βλÜβη 
üταν υπÜρχουν κεραυνοß Þ ραδιοφωνικÜ 
κýìατα. Κλεßστε το διακüπτη του ρεýìατοò, 
ανοßξτε τον ξανÜ και προσπαθÞστε να θÝσετε 
σε λειτουργßα τη ìονÜδα ìε το 
τηλεχειριστÞριο.
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ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
■ ¼ταν συìβεß κÜτι παρÜξενο (üπωò η ìυρωδιÜ καìÝνου), σταìατÞστε τη λειτουργßα και κλεßστε το 
διακüπτη του ρεýìατοò.
Αν συνεχιστεß η λειτουργßα σε ìια ìη φυσιολογικÞ κατÜσταση ìπορεß να προκληθοýν προβλÞìατα, 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Συìβουλευτεßτε το κατÜστηìα σÝρβιò απü üπου αγορÜσατε τη ìονÜδα.

■ Μην προσπαθεßτε να επισκευÜσετε Þ να τροποποιÞσετε τη ìονÜδα ìüνοι σαò.
ΛανθασìÝνη εργασßα ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Συìβουλευτεßτε το κατÜστηìα σÝρβιò απü üπου αγορÜσατε τη ìονÜδα.

Αν παρουσιαστεß Ýνα απü τα παρακÜτω συìπτþìατα, καλÝστε αìÝσωò το κατÜστηìα σÝρβιò. 

ΠροϋποθÝσειò απüρριψηò
Το συγκεκριìÝνο προϊüν καθþò οι ìπαταρßεò που παρÝχονται ìε το χειριστÞριο 
επισηìαßνονται ìε αυτü το σýìβολο. Αυτü σηìαßνει üτι τα ηλεκτρικÜ και ηλεκτρονικÜ 
προϊüντα, καθþò και οι ìπαταρßεò πρÝπει να απορρßπτονται χωριστÜ απü τα οικιακÜ 
απορρßììατα. 
Στιò ìπαταρßεò, κÜτω απü αυτü το σýìβολο ìπορεß να αναγρÜφεται Ýνα χηìικü σýìβολο. 
Αυτü το χηìικü σýìβολο σηìαßνει üτι η ìπαταρßα περιÝχει Ýνα βαρý ìÝταλλο σε ìεγαλýτερη 

συγκÝντρωση απü ìßα ορισìÝνη τιìÞ. ΠιθανÜ χηìικÜ σýìβολα εßναι:

■ Pb: ìüλυβδοò (>0,004%)
Μην προσπαθÞσετε να αποσυναρìολογÞσετε το σýστηìα ìüνοι σαò: η αποσυναρìολüγηση του 
προϊüντοò και των Üλλων ìερþν πρÝπει να γßνεται απü εξειδικευìÝνο τεχνικü σýìφωνα ìε τη σχετικÞ 
τοπικÞ και εθνικÞ νοìοθεσßα.
Οι ìονÜδεò και οι Üδειεò ìπαταρßεò θα πρÝπει να υφßστανται ìßα ειδικÞ επεξεργασßα για την 
επανÜχρηση, την ανακýκλωση και την αποκατÜστασÞ τουò.
Φροντßζονταò για τη σωστÞ απüρριψη του προϊüντοò, θα αποφýγετε ενδεχüìενεò αρνητικÝò συνÝπειεò 
για το περιβÜλλον και την υγεßα.
Παρακαλþ επικοινωνÞστε ìε τον τεχνικü εγκατÜστασηò Þ τιò τοπικÝò αρχÝò για περισσüτερεò 
πληροφορßεò.

ΚαλÝστε το κατÜστηìα σÝρβιò αìÝσωò.

■ ΜετÜ απü διακοπÞ ρεýìατοò
Η ìονÜδα επανÝρχεται αυτüìατα σε λειτουργßα 
σε 3 λεπτÜ περßπου. ΑπλÜ θα πρÝπει να 
περιìÝνετε για λßγο.

■ Κεραυνüò
Αν κεραυνüò ενδÝχεται να χτυπÞσει σε 
γειτονικÞ περιοχÞ, σταìατÞστε τη λειτουργßα 
και κλεßστε το διακüπτη του ρεýìατοò για την 
προστασßα του συστÞìατοò.
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Αντιìετþπιση προβληìÜτων
 

ÄιÜγνωση βλÜβηò απü το τηλεχειριστÞριο 
Στη σειρÜ ARC452A, τα τìÞìατα Ýνδειξηò θερìοκρασßαò στην 
κεντρικÞ ìονÜδα υποδηλþνουν αντßστοιχουò κωδικοýò.

1. ¼ταν κρατÜτε πιεσìÝνο για 5 δευτερüλεπτα 

το , η Ýνδειξη “ ” αναβοσβÞνει στο 

τìÞìα Ýνδειξηò τηò θερìοκρασßαò.

2. ΠιÝστε αρκετÝò φορÝò το  ìÝχρι να 

ακουστεß Ýνα συνεχüìενο ìπιπ. 
• Η Ýνδειξη κωδικοý αλλÜζει ìε τον τρüπο που φαßνεται παρακÜτω 
και ειδοποιεß ìε Ýναν χαρακτηριστικü Þχο ìακρÜò διÜρκειαò. 

ΣΗΜΕΙÙΣΗ 

ÄιÜγνωση βλÜβηò.

ΚÙÄΙΚΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ

00 ΚΑΝΟΝΙΚΗ

A1 ΕΛΑΤΤÙΜΑ ΣΤΟ ΕΣÙΤΕΡΙΚO PCB (ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΥΠÙΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛÙΜΑΤΟΣ)

A6 ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

C4 ΕΛΑΤΤÙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

C9 ΕΛΑΤΤÙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

• ¸ναò σýντοìοò χαρακτηριστικüò Þχοò (ìπιπ) και 2 συνεχüìενα ìπιπ φανερþνουν κωδικοýò 
που δεν αντιστοιχοýν.

• Για να ακυρþσετε την προβολÞ του κωδικοý, κρατÞστε πατηìÝνο το  για 5 

δευτερüλεπτα. Η προβολÞ του κωδικοý ακυρþνεται επßσηò ìüνη τηò αν το κουìπß δεν 
πατηθεß για 1 λεπτü.
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