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Οι αρχικές οδηγίες έχουν συνταχθεί στα αγγλικά. 
Οι οδηγίες σε όλες τις άλλες γλώσσες αποτελούν 
μετάφραση των αρχικών οδηγιών.
Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις λειτουργίες του 
κλιματιστικού και να αποφύγετε δυσλειτουργία λόγω 
εσφαλμένου χειρισμού, συνιστάται να διαβάσετε το 
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν από τη 
χρήση.
Το παρόν κλιματιστικό ανήκει στις «συσκευές που δεν 
είναι προσβάσιμες στο γενικό κοινό».

• οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν 
κατηγοριοποιούνται με τις ενδείξεις 
ΠροΕιΔοΠοιΗςΗ και ΠροςοχΗ. Και στις δύο 
αυτές κατηγορίες περιέχονται σημαντικές 
πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλεια. 
Φροντίζετε να τηρείτε όλες τις προφυλάξεις 
ανεξαιρέτως.

 ΠροΕιΔοΠοιΗςΗ ...  Αποτυχία σωστής τήρησης 
αυτών των οδηγιών 
ενδέχεται να προκαλέσει 
τραυματισμό ή θάνατο.

 ΠροςοχΗ ...............  Αποτυχία σωστής τήρησης 
αυτών των οδηγιών 
ενδέχεται να προκαλέσει 
υλικές ζημιές ή 
τραυματισμό, η σοβαρότητα 
των οποίων εξαρτάται από 
τις περιστάσεις.

• Αφού διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο, 
φυλάξτε το σε ένα μέρος όπου να μπορείτε 
να ανατρέχετε σε αυτό όποτε χρειάζεται. Αν 
παραχωρήσετε τον εξοπλισμό σε νέο χρήστη, 
φροντίστε να του παραδώσετε και το εγχειρίδιο.

 ΠροΕιΔοΠοιΗςΗ
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η παρατεταμένη, άμεση 
έκθεση σε ψυχρό ή θερμό αέρα από το 
κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι υπερβολικά 
ψυχρός ή υπερβολικά θερμός μπορεί να βλάψει 
τη φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.
Όταν το κλιματιστικό παρουσιάζει δυσλειτουρ
γία (εκλύει οσμή καμένου κ.λπ.), απενεργο
ποιήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες 
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
για τις εργασίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε 
τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Αν διεξαγάγετε μόνοι σας την εγκατάσταση 
ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτρο-
πληξία ή πυρκαγιά.

για την τροποποίηση, την επισκευή και τη 
συντήρηση του κλιματιστικού, συμβουλευτείτε 
τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Οι εσφαλμένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως ραβδιά, τα 
δάχτυλά σας κ.λπ. στην είσοδο ή την έξοδο αέρα.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω της 
επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα του 
κλιματιστικού που κινούνται με υψηλή ταχύτητα.
ςε περίπτωση διαρροής ψυκτικού ενδέχεται να 
προκληθεί πυρκαγιά.
Αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλ. δεν 
παράγει ψυχρό ή θερμό αέρα, αιτία μπορεί να είναι 
η διαρροή ψυκτικού. Συμβουλευτείτε τον αντι-
πρόσωπό σας για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσα στο 
κλιματιστικό είναι ασφαλές και σε κανονικές 
συνθήκες δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαρροής, η επαφή με έναν γυμνό καυστήρα, 
θερμαντήρα ή κουζίνα ενδέχεται να προκαλέσει την 
παραγωγή βλαβερών αερίων. Μην χρησιμοποιείτε 
το κλιματιστικό σας περαιτέρω, έως ότου ένας 
εξουσιοδοτημένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η 
διαρροή έχει επισκευαστεί.
για τις ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση 
διαρροής ψυκτικού, συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Όταν το κλιματιστικό πρόκειται να εγκατασταθεί σε 
μικρό χώρο, είναι απαραίτητο να ληφθούν σωστά 
μέτρα έτσι ώστε, σε περίπτωση διαρροής, η 
ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού να μην υπερβεί 
το όριο συγκέντρωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, 
ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα λόγω εξάντλησης 
του οξυγόνου.
για τη σύνδεση των αξεσουάρ, συμβουλευτείτε 
καταρτισμένους επαγγελματίες και χρησιμο
ποιείτε μόνο αξεσουάρ που καθορίζονται από 
τον κατασκευαστή.
Εάν προκληθεί κάποια βλάβη από τις δικές σας 
εργασίες, ενδέχεται να οδηγήσει σε διαρροές νερού, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
για την αλλαγή θέσης και την εκ νέου 
εγκατάσταση του κλιματιστικού, συμβουλευτείτε 
τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Οι εσφαλμένες εργασίες εγκατάστασης ενδέχεται να 
προκαλέσουν διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε ασφάλειες με τις 
σωστές ενδείξεις τάσης.
Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες ασφάλειες, 
χάλκινα ή άλλα καλώδια ως υποκατάστατα, καθώς 
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, 
τραυματισμός ή ζημιά στη μονάδα.

Προφυλάξεις ασφαλείας
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Φροντίζετε να γειώνετε τη μονάδα.
Μην γειώνετε τη μονάδα σε έναν αγωγό 
κοινόχρηστου δικτύου, σε ένα αλεξικέραυνο ή στο 
καλώδιο γείωσης του τηλεφώνου. Η εσφαλμένη 
γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά. 
Μια υψηλή αυξομείωση του ρεύματος από κεραυνό 
ή άλλες πηγές ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο 
κλιματιστικό.
Φροντίζετε να εγκαθιστάτε διακόπτη διαρροής 
γείωσης.
Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης 
ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Αν το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό εξαιτίας 
κάποιας φυσικής καταστροφής, όπως πλημμύρα 
ή τυφώνας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό σε αυτήν την 
περίπτωση, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί 
δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην εκκινείτε ή διακόπτετε τη λειτουργία του 
κλιματιστικού με το διακόπτη παροχής ισχύος 
στη θέση ON (Ενεργοποίηση) ή OFF 
(Απενεργοποίηση).
Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί 
πυρκαγιά ή διαρροή νερού. Επιπλέον, αν ενεργο-
ποιηθεί η αντιστάθμιση διακοπής ρεύματος, ο 
ανεμιστήρας θα αρχίσει απότομα να περιστρέφεται, 
γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ατμόσφαιρα 
επιμολυσμένη με ατμό λαδιού, όπως ατμό 
μαγειρικού λαδιού ή μηχανέλαιου.
Ο ατμός λαδιού ενδέχεται να προκαλέσει ρωγμές, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη με 
υπερβολικό ελαιώδη καπνό, όπως μαγειρεία, 
ή σε μέρη με εύφλεκτα αέρια, διαβρωτικά αέρια 
ή μεταλλική σκόνη.
Η χρήση του προϊόντος σε τέτοια μέρη ενδέχεται 
να προκαλέσει πυρκαγιά ή αστοχία του προϊόντος.
Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά (π.χ. σπρέι 
μαλλιών ή εντομοκτόνα) κοντά στο προϊόν. 
Μην καθαρίζετε το προϊόν με οργανικούς 
διαλύτες όπως διαλυτικό μπογιάς.
Η χρήση οργανικών διαλυτών ενδέχεται να 
προκαλέσει ρωγμές στο προϊόν, ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά.
Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε αποκλειστική 
παροχή ισχύος για το κλιματιστικό.
Η χρήση οποιασδήποτε άλλης παροχής ισχύος 
ενδέχεται να προκαλέσει δημιουργία θερμότητας, 
πυρκαγιά ή αστοχίες του προϊόντος.

 ΠροςοχΗ
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για 
σκοπούς άλλους εκτός από αυτούς για τους 
οποίους προορίζεται.
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για την ψύξη 
οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή 
έργων τέχνης, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί 
αρνητικά η απόδοση, η ποιότητα ή/και η μακροζωία 
του εν λόγω αντικειμένου ή οργανισμού.
Μην αφαιρείτε το προστατευτικό ανεμιστήρα της 
εξωτερικής μονάδας.
Το προστατευτικό προστατεύει από τον ανεμιστήρα 
υψηλής ταχύτητας της μονάδας, ο οποίος ενδέχεται 
να προκαλέσει τραυματισμό.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι επιρρεπή 
στην υγρασία ακριβώς κάτω από την εσωτερική 
ή την εξωτερική μονάδα.
Υπό ορισμένες συνθήκες, η συμπύκνωση στην 
κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού, οι 
ακαθαρσίες στο φίλτρο αέρα ή ο αποκλεισμός της 
αποστράγγισης ενδέχεται να προκαλέσουν την 
εμφάνιση σταγόνων και να βλάψουν ή να φθείρουν 
το εν λόγω αντικείμενο.
για να αποφευχθεί τυχόν εξάντληση του 
οξυγόνου, αν μαζί με το κλιματιστικό 
χρησιμοποιείται εξοπλισμός, όπως καυστήρας, 
βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς.
Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγχεται τη 
βάση και τις προσαρτήσεις της μονάδας για 
τυχόν φθορές.
Αν οι φθορές δεν επισκευαστούν, η μονάδα 
ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα σπρέι ή μην 
χειρίζεστε δοχεία σπρέι κοντά στη μονάδα 
καθώς ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Πριν από τον καθαρισμό, φροντίζετε να 
διακόπτετε τη λειτουργία της μονάδας, να 
απενεργοποιείτε το διακόπτη ή να αφαιρείτε το 
καλώδιο τροφοδοσίας.
Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
για να αποφευχθεί τυχόν ηλεκτροπληξία, μην 
χειρίζεστε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν 
γυμνές φλόγες σε μέρη εκτεθειμένα στη ροή 
αέρα από τη μονάδα, καθώς ενδέχεται να 
προκληθεί καύση του καυστήρα.
Μην τοποθετείτε θερμαντήρες ακριβώς κάτω 
από τη μονάδα, καθώς η θερμότητα που 
παράγεται μπορεί να προκαλέσει 
παραμόρφωση.

Προφυλάξεις ασφαλείας
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Φροντίζετε να μην εκτίθενται παιδιά, φυτά ή ζώα 
απευθείας στη ροή αέρα από τη μονάδα, καθώς 
ενδέχεται να προκύψουν αρνητικές επιδράσεις.
Μην πλένετε το κλιματιστικό ή το 
τηλεχειριστήριο με νερό, καθώς ενδέχεται να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό (ανθοδοχεία 
κ.λπ.) επάνω στη μονάδα, καθώς ενδέχεται να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε 
οποιοδήποτε μέρος υπάρχει κίνδυνος διαρροής 
εύφλεκτου αερίου.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συσσώρευση 
αερίου κοντά στο κλιματιστικό ενδέχεται να 
προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα δοχεία, όπως δοχεία 
σπρέι, σε απόσταση 1 μέτρου από το στόμιο 
εκροής αέρα.
Τα δοχεία ενδέχεται να εκραγούν, λόγω της 
επίδρασης της εξόδου θερμού αέρα από την 
εσωτερική ή εξωτερική μονάδα.
τακτοποιείτε την αποστράγγιση έτσι ώστε να 
πραγματοποιείται πλήρης αποστράγγιση.
Αν δεν πραγματοποιείται σωστή αποστράγγιση από 
το σωλήνα αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας 
κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού, μπορεί να 
συσσωρευτούν ακαθαρσίες και υπολείμματα στο 
σωλήνα και να αποκλειστεί η έξοδος της 
αποστράγγισης.
Αυτή η κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή 
νερού από την εσωτερική μονάδα. Σε αυτές τις 
συνθήκες, διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού 
και συμβουλευτείτε για βοήθεια τον αντιπρόσωπο 
της περιοχής σας.
Μην αφήνετε παιδιά να ανεβαίνουν επάνω στην 
εξωτερική μονάδα και μην τοποθετείτε 
αντικείμενα επάνω σε αυτήν.
Η πτώση ή το κατρακύλισμα ενδέχεται να 
προκαλέσει τραυματισμό.
Μην αποκλείετε τις εισόδους ή τις εξόδους αέρα.
Η ανεπαρκής ροή αέρα ενδέχεται να προκαλέσει 
ανεπαρκή απόδοση ή πρόβλημα.
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά 
παιδιά ή άτομα με αναπηρίες χωρίς επίβλεψη.
Ενδέχεται να προκληθεί σωματική αναπηρία και 
βλάβη στην υγεία.
τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το 
τηλεχειριστήριό της.
Ενδεχόμενος κατά λάθος χειρισμός από παιδί 
ενδέχεται να προκαλέσει σωματική αναπηρία και 
βλάβη της υγείας.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν επάνω ή 
γύρω από την εξωτερική μονάδα.
Αν αγγίξουν χωρίς προσοχή τη μονάδα, ενδέχεται 
να προκληθεί τραυματισμός.
για τον καθαρισμό του εσωτερικού του 
κλιματιστικού, συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Εσφαλμένος καθαρισμός ενδέχεται να προκαλέσει 
θραύση των πλαστικών εξαρτημάτων, διαρροή 
νερού και άλλες ζημιές, καθώς και ηλεκτροπληξία.
για να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί, μην 
αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα αλουμινένια 
πτερύγια της μονάδας.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα πολύ κοντά στην 
εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε τα φύλλα και 
άλλα υπολείμματα να συγκεντρώνονται γύρω 
από τη μονάδα.
Τα φύλλα προσελκύουν τα μικρά ζώα που μπορεί 
να εισέλθουν στη μονάδα. Εφόσον μπουν στη 
μονάδα, αυτά τα ζώα μπορούν να προκαλέσουν 
δυσλειτουργίες, καπνό ή πυρκαγιά όταν έρθουν σε 
επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Ποτέ μην αγγίζετε τα εσωτερικά εξαρτήματα της 
μονάδας ελέγχου.
Μην αφαιρείτε το μπροστινό πλαίσιο. Η επαφή με 
ορισμένα εσωτερικά εξαρτήματα προκαλεί ηλεκτρο-
πληξία και ζημιά στη μονάδα. Για τον έλεγχο και 
την προσαρμογή των εσωτερικών εξαρτημάτων, 
συμβου  λευτείτε τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε σημεία όπου 
υπάρχει κίνδυνος να βραχεί.
Αν εισχωρήσει νερό στο τηλεχειριστήριο υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτρικής διαρροής και ζημιάς στα 
ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Προσέχετε τα βήματά σας όταν διεξάγετε 
καθαρισμό φίλτρου αέρα ή επιθεώρηση.
Οι εργασίες πρέπει να διεξαχθούν σε μεγάλο ύψος, 
γι' αυτό πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. 
Αν η σκαλωσιά δεν είναι σταθερή, ενδέχεται να 
πέσετε ή να ανατραπείτε, με αποτέλεσμα να 
τραυματιστείτε.
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Ενδεικτική λυχνία 
(πράσινη/κόκκινη) Πτερύγιο ταλάντωσης

Είσοδος συλλογής σκόνης
Γρίλια αναρρόφησης

Διακοσμητικό 
πλαίσιο

Διακοσμητικό κάλυμμα γωνίας

Ενδεικτική λυχνία 
(πράσινη/κόκκινη)

ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ πλαισίου Κουμπιά στερέωσης 

κουτιού σκόνης 
(σε δύο σημεία)

Φίλτρο αέρα

Κουτί σκόνης

Μοτέρ κίνησης φίλτρου

Σωλήνας σχήματος S

Μοτέρ κίνησης βούρτσας

Μονάδα 
βούρτσας

Διακοσμητικό 
κάλυμμα γωνίας

Κουμπιά στερέωσης φίλτρου 
(σε πέντε σημεία)

Βίδα στερέωσης 
μονάδας βούρτσας

• Στην εικόνα εμφανίζεται το διακοσμητικό πλαίσιο που 
παρέχεται με λειτουργία αυτόματου καθαρισμού 
φίλτρου με την προϋπόθεση ότι έχει αφαιρεθεί 
η γρίλια αναρρόφησης.

Ενδεικτική λυχνία
Τα χρώματα και οι καταστάσεις της ενδεικτικής λυχνίας υποδεικνύουν τα ακόλουθα περιεχόμενα.

Χρώμα ενδεικτικής 
λυχνίας Κατάσταση Περιεχόμενα

Πράσινο
Ανάβει Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία κλιματισμού (*)

Αναβοσβήνει Το προϊόν διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου (*)

Κόκκινο

Αναβοσβήνει ανά 
μεγάλα χρονικά 

διαστήματα

Είναι ώρα να συλλεγεί η σκόνη από το κουτί 
σκόνης (η σκόνη ανιχνεύεται από τον αισθητήρα 
σκόνης) Δείτε τη 

σελίδα 13.
Αναβοσβήνει ανά 

μικρά χρονικά 
διαστήματα

Το κουτί σκόνης είναι πλήρες και δεν είναι 
διαθέσιμος ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου.

Προκαλείται δυσλειτουργία κατά τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου.

* Το προϊόν έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να μην υποδεικνύει αυτά τα στοιχεία.

ςΗΜΕιΩςΗ
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα ακόλουθα μέρη.
Το λάδι, η πίσσα από το τσιγάρο και ο ατμός προκαλούν το σχηματισμό κολλώδους σκόνης στο φίλτρο, η οποία 
δεν μπορεί να καθαριστεί σωστά. Επιπλέον, η κολλώδης σκόνη ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες.
• Μέρη με ελαιώδη καπνό ...................................... Εστιατόρια, εργοστάσια κ.λπ.
• Μέρη με υπερβολικό καπνό τσιγάρου ................. Καπνιστήρια κ.λπ.
• Μέρη με υπερβολική υγρασία ή ατμό .................. Εστιατόρια, εργοστάσια κ.λπ.

*  Εκτός από τα συγκεκριμένα παραδείγματα που αναφέρονται παραπάνω, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και 
υπό άλλες ορισμένες συνθήκες. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας.

ονόματα και λειτουργίες
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1. Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
• Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον 

τρόπο λειτουργίας που προτιμάτε.
*  Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα 

με το μοντέλο σύνδεσης.

2. Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα/κατεύθυνσης ροής αέρα
• Χρησιμοποιείται για να εμφανιστεί η οθόνη 

ρύθμισης Όγκου αέρα/Κατεύθυνσης ροής αέρα.
*  Η διαθέσιμη ταχύτητα ανεμιστήρα και κατεύθυνση ροής 

αέρα διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο σύνδεσης.
(Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας του ελεγκτή)

3. Κουμπί Μενού/Enter
• Χρησιμοποιείται για να εμφανιστεί το κύριο μενού.
• Χρησιμοποιείται για να οριστεί το επιλεγμένο στοιχείο ρύθμισης.

4. Κουμπί επάνω  (Βεβαιωθείτε ότι 
πατάτε το τμήμα με το σύμβολο )
• Χρησιμοποιείται για την αύξηση της 

ρυθμισμένης θερμοκρασίας.
• Υπερτονίζονται τα επόμενα στοιχεία προς τα επάνω. 

(Όταν το κουμπί παραμένει πατημένο, 
υπερτονίζονται συνεχώς τα επόμενα στοιχεία.)

• Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του επιλεγμένου στοιχείου.

5. Κουμπί κάτω  (Βεβαιωθείτε ότι 
πατάτε το τμήμα με το σύμβολο )
• Χρησιμοποιείται για τη μείωση της ρυθμισμένης 

θερμοκρασίας.
• Υπερτονίζονται τα επόμενα στοιχεία προς τα κάτω. 

(Όταν το κουμπί παραμένει πατημένο, 
υπερτονίζονται συνεχώς τα επόμενα στοιχεία.)

• Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του επιλεγμένου στοιχείου.

 2.  Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα/κατεύθυνσης 
ροής αέρα

 3.  Κουμπί Μενού/Enter
 8.  Κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

10.  Κουμπί ακύρωσης

 9.  λαμπτήρας λειτουργίας

11.  οθόνη LCD (με οπίσθιο φωτισμό)

 4.  Κουμπί επάνω 
 5.  Κουμπί κάτω 
 6.  Κουμπί δεξιά 
 7.  Κουμπί αριστερά 

 1.  Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας

οι υπόλοιπες λειτουργίες εκτός από τα στοιχεία βασικού χειρισμού (δηλ. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, επιλογέας 
τρόπου λειτουργίας, έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα και ρυθμίσεις θερμοκρασίας) ρυθμίζονται από την οθόνη μενού. 

ςΗΜΕιΩςΗ
• Μην εγκαθιστάτε το τηλεχειριστήριο σε μέρη εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως. 

ςε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να αποχρωματιστεί η οθόνη LCD και να μην εμφανίζεται καμία ένδειξη.
• Μην τραβάτε ή στρίβετε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου. 

ςε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα του τηλεχειριστηρίου.
• Μην πατάτε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου με αντικείμενα με αιχμηρά άκρα. 

ςε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά ή σφάλμα του τηλεχειριστηρίου.
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6. Κουμπί δεξιά  (Βεβαιωθείτε ότι 
πατάτε το τμήμα με το σύμβολο )
• Χρησιμοποιείται για τον υπερτονισμό των 

επόμενων στοιχείων προς τα δεξιά.
• Κάθε οθόνη μετακινείται προς τα δεξιά.
• Αν αυτό το κουμπί παραμείνει πατημένο για τουλάχιστον 

τέσσερα δευτερόλεπτα, ενεργοποιούνται οι αρχικές ρυθμίσεις.

7. Κουμπί αριστερά  (Βεβαιωθείτε ότι 
πατάτε το τμήμα με το σύμβολο )
• Χρησιμοποιείται για τον υπερτονισμό των 

επόμενων στοιχείων προς τα αριστερά.
• Κάθε οθόνη μετακινείται προς τα αριστερά.
• Αν αυτό το κουμπί παραμείνει πατημένο για τουλάχιστον 

τέσσερα δευτερόλεπτα, ενεργοποιούνται οι αρχικές ρυθμίσεις.

8. Κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
• Πατήστε αυτό το κουμπί και θα ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος.
• Πατήστε αυτό το κουμπί πάλι και θα διακοπεί η λειτουργία του συστήματος.

9. λαμπτήρας λειτουργίας (πράσινο χρώμα)
• Αυτός ο λαμπτήρας ανάβει κατά τη λειτουργία.
• Αυτός ο λαμπτήρας αναβοσβήνει αν 

παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα.

10. Κουμπί ακύρωσης
• Χρησιμοποιείται για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

11. οθόνη LCD (με οπίσθιο φωτισμό)
• Ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει για περίπου 

30 δευτερόλεπτα με το πάτημα οποιουδήποτε 
κουμπιού χειρισμού. Όσο ανάβει ο οπίσθιος 
φωτισμός, χειριστείτε οποιοδήποτε κουμπί, εκτός 
από το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

• Αν χρησιμοποιούνται δύο τηλεχειριστήρια για τον έλεγχο 
μίας μόνο εσωτερικής μονάδας, θα ανάψει ο φωτισμός 
του τηλεχειριστηρίου που χειριστήκατε πρώτο. 
(Δεν ανάβει ταυτόχρονα ο οπίσθιος φωτισμός και 
των δύο τηλεχειριστηρίων.)

1. οθόνη "Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου"
• Εμφανίζεται όταν το προϊόν διεξάγει αυτόματο 

καθαρισμό φίλτρου.

2. Μήνυμα
Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.
"Σφάλμα: Πιέστε το κομπί Menu."
"Προειδοποίηση: Πιέστε το κομπί Menu."
• Εμφανίζεται αν ανιχνευθεί το σφάλμα ή η προειδοποίηση. 

(Δείτε τη σελίδα 18).

Εμφανίζονται εναλλασσόμενα τα μηνύματα 
"Συλλογή Σκόνης." και "Προειδοποίηση: Πιέστε το 
κομπί Menu."
• Εμφανίζεται όταν έχει έρθει η ώρα συλλογής της 

σκόνης από το κουτί σκόνης. (Δείτε τη σελίδα 13).

"Ρύθμιση Ώρας από το Μενού" 
• Εμφανίζεται για να ενημερώσει ότι χρειάζεται εκ νέου 

ρύθμιση του ρολογιού. (Δείτε την ενότητα σελίδα 9)
• Αν δεν οριστούν εκ νέου οι ρυθμίσεις, το προϊόν 

δεν θα ξεκινήσει τον αυτόματο καθαρισμό 
φίλτρου κατά την καθορισμένη περίοδο.

οθόνη υγρών κρυστάλλων
• Υπάρχουν δύο τύποι οθόνης, δηλ. οι βασικές και οι λεπτομερείς οθόνες. 

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η βασική οθόνη.
• Για να μεταβείτε στη λεπτομερή οθόνη, επιλέξτε τη λεπτομερή οθόνη στο κύριο μενού. 

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που παρέχεται με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο.
• Καθεμία από τις παρακάτω οθόνες επεξηγεί την κατάσταση της οθόνης LCD, αναφορικά με τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού φίλτρου. 

Για τα περιεχόμενα των οθονών LCD όταν το προϊόν δεν βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματου καθαρισμού 
φίλτρου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που παρέχεται με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

  Βασική οθόνη    λεπτομερής οθόνη  

Αυτόματη

Συλλογή Σκόνης

2. Μήνυμα 1. Οθόνη "Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου"

Ρύθμ σε
Ψύξη

Θνση
28°C
20°C

Θχωρ

20°C

Αυτόματη
Ψύξη

Θνση
28°C
20°C

Εξοικ

Παρ11:03

Συλλογή Σκόνης

2. Μήνυμα 1. Οθόνη "Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου"

ονόματα και λειτουργίες
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Μέθοδος χειρισμού

Εμφάνιση 
οθόνης χειρισμού
Περιγράφει οθόνες 
που εμφανίζονται 
στο τηλεχειριστήριο 
κατά το χειρισμό.

Διαδικασία χειρισμού
Επεξηγεί τη διαδικασία χειρισμού ενός κουμπιού 
στο τηλεχειριστήριο. Χειριστείτε τα κουμπιά 
σύμφωνα με τη διαδικασία.

Εμφάνιση 
κουμπιού χειρισμού
Εμφανίζει τις θέσεις των κουμπιών 
χειρισμού.

Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου

1
Αποδοχ Ρύθμιση

Βασικό μενού
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα
Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Πληροφορίες Συντήρησης

1/2

Αποδοχ Ρύθμιση

09:00–12:00

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου

• Πατήστε τα κουμπιά        για να επιλέξετε τη ρύθμιση  
  Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου  στην οθόνη του κύριου μενού.
 Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter για να εμφανιστεί 
 η οθόνη ρυθμίσεων του αυτόματου καθαρισμού φίλτρου.

ρύθμιση αυτόματου καθαρισμού φίλτρου
Το παρόν προϊόν διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου μία φορά την ημέρα.
Όταν το προϊόν διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, η λειτουργία κλιματισμού διακόπτεται. Καθορίστε την 
περίοδο που προτιμάται μεταξύ οκτώ περιόδων.

ςΗΜΕιΩςΗ
• Είναι απαραίτητο το ρολόι να είναι σωστά ρυθμισμένο.
• Αν δεν καθορίσετε περίοδο για αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, το προϊόν θα διεξάγει αυτόματο καθαρισμό 

φίλτρου από τις 00:00 έως τις 03:00 (ως εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση).
• Αν δεν ρυθμιστεί το ρολόι, το προϊόν θα διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου σε μη προκαθορισμένο χρόνο.

 �Μέθοδος καθορισμού χρόνου έναρξης

Μέθοδος χειρισμού

1 
Ρύθμιση

Βασικό μενού
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα
Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Πληροφορίες Συντήρησης

1/2

Αποδοχ

• Εμφανίστε την οθόνη του κύριου μενού.
• Πατήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε τη ρύθμιση  

 Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου  στην οθόνη του κύριου μενού και, 
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.

2 
Αποδοχ Ρύθμιση

Δε ρυθμίστηκε η ώρα
Θέλετε να κάνετε τη ρύθμιση;

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου

Ναι Όχι

Ημερομηνία & Ώρα
Έτος 2011
Μήνας 01
Ημέρα 01
Πέμπτη
  12:00

Αποδοχ Ρύθμιση

* Για να ρυθμίσετε το χρόνο έναρξης του αυτόματου καθαρισμού φίλτρου, 
απαιτείται η ρύθμιση του ρολογιού.

• Αν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, εμφανίζεται μια οθόνη σαν 
αυτήν στα αριστερά.  
Πατήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε  Ναι  και, στη 
συνέχεια, πατήστε το κουμπί Μενού/Enter. 
Ορίστε τα τρέχοντα στοιχεία για έτος, μήνα, ημέρα και ώρα. 
(Δείτε την ενότητα «Ρολόι & Ημερολόγιο» στη σελίδα 10)

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
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3 
Αποδοχ Ρύθμιση

Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου

0:00– 3:00

• Όποτε πατάτε τα κουμπιά  στην οθόνη ρύθμισης ρολογιού 
για αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, θα αλλάζει η περίοδος. 
 00:00–03:00 ,  03:00–06:00 ,  06:00–09:00 ,  09:00–12:00 ,  
 12:00–15:00 ,  15:00–18: 00 ,  18:00–21:00 ,  21:00–00:00 . 
Επιλέξτε την περίοδο που επιθυμείτε από αυτές που 
εμφανίζονται.

• Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter. 
Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης ρυθμίσεων.

4 
Αποδοχ Ρύθμιση

Επιβεβαίωαη αλλαγών;
Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου

Ναι Όχι

• Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε  Ναι  στην οθόνη 
επιβεβαίωσης ρυθμίσεων.  
Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter για να ρυθμίσετε τον 
αυτόματο καθαρισμού φίλτρου και να επιστρέψετε στη βασική 
οθόνη. 

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Το προϊόν διαθέτει τους ακόλουθους τρεις τρόπους λειτουργίας, ο καθένας από τους οποίους μπορεί να ρυθμιστεί 
για αυτόματο καθαρισμό φίλτρου.

τρόπος 
λειτουργίας Περιγραφή

ρύθμιση 
ρολογιού

Διαθεσιμότητα για καθορισμό 
χρόνου έναρξης αυτόματου 

καθαρισμού φίλτρου

Λειτουργία 
προγραμματισμένου 

χρονοδιακόπτη

Διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου κατά την 
καθορισμένη περίοδο που έχει επιλεγεί μέσα 
από οκτώ περιόδους.

Λειτουργία 
00:00 έως 03:00

Διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου κατά την 
εργοστασιακά ρυθμισμένη χρονική περίοδο 
(00:00 έως 03:00).

Λειτουργία 
αυτόματου 

ελέγχου

Διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου ανάλογα 
με τα στοιχεία ελέγχου.  ή 

ΠροΕτοιΜΑςιΑ
• Για να καθορίσετε μια περίοδο για αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο 

να επιλέξετε τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία κλιματισμού. 
Αν η περίοδος για τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου επικαλύπτει αυτήν της λειτουργίας κλιματισμού του προϊόντος, το 
προϊόν ενδέχεται να διακόψει εξαναγκασμένα τη λειτουργία κλιματισμού και να ξεκινήσει τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου.

• Αν εμφανιστεί το μήνυμα "ρύθμιση Ώρας από το Μενού", ρυθμίστε πάλι το ρολόι έτσι ώστε ο αυτόματος 
καθαρισμός φίλτρου να διεξάγεται κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου.

ςΗΜΕιΩςΗ
*  Σε περίπτωση που το ρολόι μηδενιστεί για κάποιο λόγο (π.χ. δεν παρέχεται ισχύς στο προϊόν για 48 ώρες ή για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα), αν δεν ρυθμιστεί εκ νέου το ρολόι, το προϊόν θα ρυθμιστεί σε λειτουργία αυτόματου ελέγχου.
• Το προϊόν ενδέχεται να παράγει κάποιο θόρυβο κατά την περιστροφή του φίλτρου ή κατά το τρίψιμο της σκόνης με τη βούρτσα.
• Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται αυτόματα κατά τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου.

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
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ρολόι & Ημερολόγιο

 �ρύθμιση του ρολογιού

Μέθοδος χειρισμού

1 
Ψύξη Ρύθμιση σε

Ψύξη 28°C

Βασική οθόνη

• Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.

2 
Αποδοχ Ρύθμιση

Βασικό μενού
Γρήγορη Εκκίνηση
Αερισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα
Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Πληροφορίες Συντήρησης

1/2

Οθόνη κύριου μενού

• Εμφανίζεται η οθόνη κύριου μενού.

3 
Αποδοχ Ρύθμιση

Βασικό μενού
Χρήσιμες Λειτ/ργίες
Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Ρολόι & Ημερολόγιο
Γλώσσα

2/2 • Πατήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε τη ρύθμιση  
 Ρολόι & Ημερολόγιο  στην οθόνη του κύριου μενού. 
Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter για να εμφανιστεί η οθόνη 
ρυθμίσεων του ρολογιού.

4 Ημερομηνία & Ώρα
Έτος 2011
Μήνας 01
Ημέρα 01
Πέμπτη
  12:00

Αποδοχ Ρύθμιση

• Επιλέξτε "Έτος" με τα κουμπιά  . 
Εισαγάγετε το έτος με τα κουμπιά . 
Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί, ο αριθμός αλλάζει 
συνεχώς.

5 Ημερομηνία & Ώρα
Έτος 2011
Μήνας 10
Ημέρα 01
Πέμπτη
  12:00

Αποδοχ Ρύθμιση

• Επιλέξτε "Μήνας" με τα κουμπιά  . 
Εισαγάγετε το μήνα με τα κουμπιά . 
Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί, ο αριθμός αλλάζει 
συνεχώς.

6 Ημερομηνία & Ώρα
Έτος 2011
Μήνας 10
Ημέρα  07
Πέμπτη
  12:00

Αποδοχ Ρύθμιση

• Επιλέξτε "Ημέρα" με τα κουμπιά  . 
Εισαγάγετε την ημέρα με τα κουμπιά . 
Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί, ο αριθμός αλλάζει 
συνεχώς.  
Οι ημέρες της εβδομάδας αλλάζουν αυτόματα. 
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7 Ημερομηνία & Ώρα

Έτος 2011
Μήνας 10
Ημέρα 07
Πέμπτη
  12:00

Αποδοχ Ρύθμιση

• Επιλέξτε "Ώρα" με τα κουμπιά  . 
Εισαγάγετε την ώρα με τα κουμπιά . 
Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί, ο αριθμός αλλάζει 
συνεχώς.

8 Ημερομηνία & Ώρα
Έτος 2011
Μήνας 10
Ημέρα 07
Πέμπτη
 12:21

Αποδοχ Ρύθμιση

• Επιλέξτε "Λεπτό" με τα κουμπιά  . 
Εισαγάγετε τα λεπτά με τα κουμπιά . 
Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί, ο αριθμός αλλάζει 
συνεχώς.

• Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter. 
Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης ρυθμίσεων.

9 Επιβεβαίωση αλλαγών;
Ημερομηνία & Ώρα

Ναι Όχι

Αποδοχ Ρύθμιση

• Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε  Ναι  στην οθόνη 
επιβεβαίωσης ρυθμίσεων.  
Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter για να ρυθμίσετε το ρολόι 
και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.

* Ενώ πραγματοποιείτε τις ρυθμίσεις αυτόματου καθαρισμού φίλτρου, 
εμφανίζεται πάλι η οθόνη καθορισμού περιόδου για τον αυτόματο 
καθαρισμό φίλτρου. (Δείτε τη σελίδα 9.)

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
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τρέχουσες ρυθμίσεις

 �χειρισμός τρεχουσών ρυθμίσεων

Μέθοδος χειρισμού

1 
Αποδοχ Ρύθμιση

Βασικό μενού
Χρήσιμες Λειτ/ργίες
Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Ρολόι & Ημερολόγιο
Γλώσσα

2/2 • Εμφανίστε την οθόνη του κύριου μενού. (Δείτε τη σελίδα 10).
• Πατήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε τη ρύθμιση  

 Τρέχουσες Ρυθμίσεις  στην οθόνη του κύριου μενού και, 
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.

2 
Αποδοχ Ρύθμιση

Τρέχουσες Ρυθμίσεις
Ποσοστό Αερισμού Χαμηλή
Λειτουργίες Αερισμού Αυτ Αερ
Χρονοπρόγραμμα Απεν/ση
Λειτουργία Οθόνης Βασικό
Προτειμώμενη Ένδειξη Θπεριβ
Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου 00-03

• Εμφανίζεται μια λίστα με την τρέχουσα κατάσταση ρυθμίσεων.  
Πατήστε τα κουμπιά   για να μεταβείτε στο επόμενο 
στοιχείο.

• Με το πάτημα του κουμπιού ακύρωσης μεταφέρεστε στην 
οθόνη κύριου μενού.

Ποσοστό Αερισμού Λειτουργία Οθόνης
Λειτουργίες Αερισμού Προτειμώμενη Ένδειξη
Χρονοπρόγραμμα Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
Γρήγορη Εκκίνηση

Στοιχεία εμφάνισης

* Τα στοιχεία που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.  
Εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν. 
Για την τρέχουσα κατάσταση ρύθμισης του αυτόματου καθαρισμού φίλτρου, 
ανατρέξτε στις ρυθμίσεις "Filter auto clean" (Αυτόματος καθαρισμός 
φίλτρου) που εμφανίζονται.
Παράδειγμα:  Έχει ρυθμιστεί για αυτόματο καθαρισμό φίλτρου η περίοδος 

από 00:00 έως 03:00. 
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου   00-33
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ςυλλογή σκόνης από το κουτί σκόνης
Εμφάνιση σήματος συλλογής σκόνης

Ο χρόνος για τη συλλογή της σκόνης από το κουτί σκόνης εμφανίζεται όταν έρθει η ώρα.
Όταν επιβεβαιώσετε το σήμα, συλλέξτε άμεσα τη σκόνη.
*  Το σήμα συλλογής σκόνης εμφανίζεται ανά χρονικά διαστήματα περίπου μισού έως ενός έτους. 

Τα διαστήματα ενδέχεται να είναι μικρότερα αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε μέρη με υπερβολική σκόνη.

Το σήμα συλλογής σκόνης εμφανίζεται βαθμιδωτά, ανάλογα με την ποσότητα της σκόνης στο κουτί σκόνης.

ςημείο εμφάνισης ςήμα συλλογής 1 ςήμα συλλογής 2 ςήμα συλλογής 3 ςήμα συλλογής 4

Τηλε-

χειριστήριο

Οθόνη 
LCD

Εμφανίζονται εναλλασσόμενα τα μηνύματα "Συλλογή Σκόνης" 
και "Πιέστε το κομπί Menu".

Εμφανίζεται η 
ένδειξη "AH" 

(σήμα σφάλματος)

Λαμπτήρας 
λειτουργίας Καμία ένδειξη Ο λαμπτήρας λειτουργίας αναβοσβήνει.

Διακοσμητικό κάλυμμα 
γωνίας

Ενδεικτική λυχνία 
(κόκκινο χρώμα)

Καμία ένδειξη

Η ενδεικτική λυχνία 
αναβοσβήνει ανά 
μεγάλα χρονικά 

διαστήματα.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει ανά 
μικρά χρονικά διαστήματα.

ΠροΕτοιΜΑςιΑ
• Όταν ολοκληρώσετε την επιβεβαίωση του σήματος συλλογής σκόνης, συλλέξτε άμεσα τη σκόνη από το κουτί.

ςΗΜΕιΩςΗ
• Αν η λειτουργία κλιματισμού του προϊόντος συνεχιστεί χωρίς να διεξαχθεί συλλογή σκόνης, θα λειτουργεί 

ο έλεγχος για την αναστολή της λειτουργίας κλιματισμού του προϊόντος. 
Επιπλέον, η σκόνη θα πέσει και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Κατά συνέπεια, φροντίστε να 
διεξαγάγετε συλλογή σκόνης με απορροφητήρα σκόνης.
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ςυλλογή σκόνης με απορροφητήρα σκόνης

1 Όταν ολοκληρώσετε την επιβεβαίωση του σήματος συλλογής σκόνης, συλλέξτε τη σκόνη 
από το κουτί με απορροφητήρα.

ςΗΜΕιΩςΗ
• Η συλλογή σκόνης με απορροφητήρα δεν είναι δυνατή κατά τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου. Βεβαιωθείτε 

ότι δεν εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου η ένδειξη « » πριν από τη συλλογή της σκόνης. 
*  Αν η ενδεικτική λυχνία είναι ρυθμισμένη για εμφάνιση, αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. (Δείτε τη σελίδα 5).

2 Συνδέστε τον παρεχόμενο σωλήνα σύνδεσης και το εξάρτημα σύναψης έτσι ώστε να 
αντιστοιχούν στο σωλήνα του απορροφητήρα σκόνης. 
Εισαγάγετε το σωλήνα σύνδεσης και το εξάρτημα σύναψης στο σωλήνα του απορροφητήρα σκόνης.

Σωλήνας απορροφητήρα 
σκόνης

Σωλήνας απορροφητήρα 
σκόνης

Σωλήνας σύνδεσηςΣωλήνας σύνδεσης

Εξάρτημα σναψης

Σωλήνας απορροφητήρα σκόνης 
με εσωτερική διάμετρο 32 έως 38 mm.

Σωλήνας απορροφητήρα σκόνης 
με εσωτερική διάμετρο 38 έως 42 mm.

Όταν αποθηκεύετε το σωλήνα σύνδεσης, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη αυτοκόλλητη ταινία βέλκρο και 
ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

Παράδειγμα 1
1.  Αφαιρέστε το χαρτί από την αυτοκόλλητη ταινία 

διπλής όψης στο πίσω μέρος της ταινίας και 
επικολλήστε την ταινία σε μια επίπεδη επιφάνεια 
στο σημείο αποθήκευσης.

2.  Πιέστε την αυτοκόλλητη ταινία του σωλήνα σύνδεσης 
στην ταινία που επικολλήσατε στο βήμα 1.

Επίπεδη επιφάνεια 
στη θέση αποθήκευσης

Σωλήνας σύνδεσης

Αυτοκόλλητες 
ταινίες βέλκρο

Παράδειγμα 2
Τυλίξτε τις αυτοκόλλητες ταινίες βέλκρο του σωλήνα 
σύνδεσης γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα ή το 
σωλήνα του απορροφητήρα σκόνης για να 
αποθηκεύσετε το σωλήνα σύνδεσης.

Σωλήνας σύνδεσης

Εύκαμπτος 
σωλήνας ή σωλήνας 
απορροφητήρα σκόνης

Αυτοκόλλητες 
ταινίες βέλκρο

ςΗΜΕιΩςΗ
• Το εξάρτημα σύναψης δεν μπορεί να συνδεθεί με ένα σωλήνα απορροφητήρα σκόνης χωρίς 

στρογγυλεμένο άκρο (π.χ. απορροφητήρας σκόνης με βάση ή χειρός) ή με ένα σωλήνα που έχει οπή 
στη μέση για πρόκληση διαφυγής αέρα. Αν το εξάρτημα σύναψης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικό 
σας απορροφητήρα σκόνης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας.

• Χρησιμοποιήστε απορροφητήρα σκόνης με ελάχιστο ρυθμό απόδοσης αναρρόφησης της τάξης των 300 W.
• Μην χρησιμοποιείτε απορροφητήρα σκόνης που είναι πλήρης από σκόνη και έχει χαμηλή ισχύ αναρρόφησης. 

*  Η χρήση του παραπάνω απορροφητήρα σκόνης ενδέχεται να προκαλέσει αστοχία στη συλλογή της σκόνης.
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3 Εισαγάγετε το άκρο του σωλήνα σύνδεσης στην είσοδο συλλογής σκόνης της γρίλιας 
αναρρόφησης ακριβώς από το κάτω μέρος. Στη συνέχεια, στερεώστε με πίεση το άκρο 
στην εσωτερική είσοδο αέρα έως ότου κουμπώσει στη θέση του.

Είσοδος συλλογής σκόνης Σωλήνας σύνδεσης

Ανεβαίνει κατά 
περίπου 10 mm

Εσωτερική διατομή της εισόδου συλλογής σκόνης

Είσοδος αέρα

4 Όταν το άκρο του σωλήνα σύνδεσης έρθει σε επαφή, ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα 
σκόνης με την ισχύ αναρρόφησης ρυθμισμένη στο μέγιστο και απορροφήστε τη σκόνη.

5 Αν η ενδεικτική λυχνία του διακοσμητικού καλύμματος γωνίας αναβοσβήνει με κόκκινο 
χρώμα, μετά την ολοκλήρωση της συλλογής σκόνης θα σβήσει ή θα ανάψει με πράσινο 
χρώμα.

*  Ενδέχεται να χρειαστούν το πολύ 30 δευτερόλεπτα ώστε η ενδεικτική λυχνία να σταματήσει 
να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και να σβήσει ή να ανάψει με πράσινο χρώμα.

ςυλλογή σκόνης από το κουτί σκόνης



BYCQ140D7GW1 Εγχειρίδιο λειτουργίας
Αυτοκαθαριζόμενο διακοσμητικό πλαίσιο
4P310442-1A – 02.2012 16

Εξαφάνιση σήματος συλλογής σκόνης

Μέθοδος χειρισμού

1 Αυτόματη

Συλλογή Σκόνης

Ρύθμ σε
Ψύξη

Θέρμανση

28°C

20°C

Βασική οθόνη

• Όταν έρθει η ώρα για τη συλλογή της σκόνης από το κουτί, 
εμφανίζονται εναλλασσόμενα τα μηνύματα "Συλλογή Σκόνης." 
και "Πιέστε το κομπί Menu." στο κάτω μέρος της βασικής 
οθόνης.

• Σε αυτήν την κατάσταση, πατήστε το κουμπί Μενού/Enter στη 
βασική οθόνη.

2 
Αποδοχ Ρύθμιση

Συλλογή Σκόνης • Εμφανίζεται μια εικόνα για τον καθαρισμό της σκόνης από την 
είσοδο συλλογής σκόνης. (Δείτε την ενότητα «Συλλογή σκόνης 
με απορροφητήρα σκόνης» στη σελίδα 14)

• Αφού κατανοήσετε τη μέθοδο συλλογής σκόνης, πατήστε το 
κουμπί Μενού/Enter σε αυτήν την κατάσταση.

3 
Αποδοχ Ρύθμιση

Συλλεχθηκε η σκόνη;
Συλλογή Σκόνης

Ναι Όχι

Ψύξη Ρύθμιση σε
Ψύξη 28°C

• Αφού απορροφήσετε τη σκόνη από το κουτί, πατήστε 
τα κουμπιά   στην οθόνη επιβεβαίωσης συλλογής 
και επιλέξτε  Ναι .

• Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter για να εξαφανίσετε το σήμα 
συλλογής σκόνης.

• Τα μηνύματα "Συλλογή Σκόνης." και "Πιέστε το κομπί Menu." 
που εμφανίζονταν εναλλασσόμενα στη βασική οθόνη 
εξαφανίζονται.

* Αν δεν απορροφηθεί καθόλου ή αν δεν απορροφηθεί σωστά 
η σκόνη από το κουτί, σύντομα θα εμφανιστεί πάλι το σήμα 
συλλογής σκόνης.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα ακόλουθα συμπτώματα δεν αποτελούν ενδείξεις δυσλειτουργίας.

ςύμπτωμα Πιθανή αιτία

Ακούγεται ένας χαμηλός ήχος 
κλικ.

Εμφανίζεται η ένδειξη « » ή 
η ενδεικτική λυχνία του πλαισίου 
ανα βοσβήνει με πράσινο χρώμα (*).

Ο ήχος κίνησης του φίλτρου αέρα.

Ακούγεται ένας θόρυβος σαν 
κάτι να καίγεται. Ο ήχος κίνησης της βούρτσας.

Περιστρέφεται αυτόματα ο 
ανεμιστήρας.

Το προϊόν διεξάγει αυτόματο 
καθαρισμό φίλτρου και μεταφορά 
σκόνης.

Μετακινείται αυτόματα το 
πτερύγιο ταλάντωσης.

Το προϊόν φυσάει προς τα έξω 
αέρα οριζοντίως κατά τον αυτόματο 
καθαρισμό φίλτρου.

Η λειτουργία κλιματισμού του προϊόντος διακόπτεται προσωρινά.
Το κουτί σκόνης είναι πλήρες και 
δεν είναι διαθέσιμος ο αυτόματος 
καθαρισμός φίλτρου.

* Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν στην ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Προτού ζητήσετε επισκευή, διεξαγάγετε έλεγχο.

ςύμπτωμα Πιθανή αιτία Επιδιόρθωση

Η σκόνη κολλάει στο φίλτρο 
αέρα (πέφτει σκόνη).

Διεξάγεται καθαρισμός του χώρου 
και, ως εκ τούτου, υπάρχει 
προσωρινά στο χώρο μεγάλη 
ποσότητα σκόνης.

Διακόψτε τη λειτουργία του 
κλιματιστικού έως ότου 
ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του 
χώρου.

Το κουτί σκόνης είναι πλήρες. Απορροφήστε τη σκόνη.
(Δείτε τη σελίδα 14).

Εμφανίζεται στην οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου η ένδειξη "AH" 
και αναβοσβήνει ο λαμπτήρας 
λειτουργίας.

Το κουτί σκόνης είναι πλήρες. Απορροφήστε τη σκόνη.
(Δείτε τη σελίδα 14).

το σήμα συλλογής σκόνης 
εμφανίζεται σύντομα μετά την 
απορρόφηση της σκόνης.

Μήπως ο απορροφητήρας σκόνης 
έχει γεμίσει με σκόνη;

Συλλέξτε τη σκόνη από τον 
απορροφητήρα.

το προϊόν δεν λειτουργεί 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
χρονοδιακόπτη.

Μήπως οι ρυθμίσεις του 
τηλεχειριστηρίου είναι εσφαλμένες;

Ορίστε εκ νέου τις ρυθμίσεις του 
τηλεχειριστηρίου.

Αν το προϊόν εξακολουθεί να μην βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετά τον έλεγχο των παραπάνω, επικοινωνήστε 
με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας. Ο πελάτης δεν πρέπει να επιχειρήσει να επισκευάσει το 
προϊόν.

χρήσιμες πληροφορίες
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 �Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας στις 
ακόλουθες περιπτώσεις

• Όταν το κλιματιστικό παρουσιάζει δυσλειτουργία (π.χ. εκλύει οσμή καμένου), 
διακόψτε το κλιματιστικό και απενεργοποιήστε την ισχύ.
Η συνεχιζόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσει αστοχία, ηλεκτρο-
πληξία ή πυρκαγιά. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας.

ςύμπτωμα
Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 

προτού ζητήσετε επισκευή

Η ασφάλεια καίγεται ή οι συσκευές ασφαλείας, όπως ο ασφαλειοδιακόπτης 
ισχύος και ο ασφαλειοδιακόπτης διαρροής γείωσης πέφτουν συχνά. Μην ενεργοποιείτε το προϊόν.

Η λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου δεν είναι 
ακριβής. Απενεργοποιήστε το προϊόν.

Παρουσιάζονται άλλες δυσλειτουργίες ή σφάλματα. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος.

Ψύξη

Return Setting

Ρύθμ σε
Ψύξη 28°C

Σφάλμα: Πιέστε το κομπί Menu

Αναβοσβήνει στη βασική οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου κάποιο από τα 
παρακάτω μηνύματα.

"ςφάλμα: Πιέστε το κομπί Menu."
* Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει.

"Προσοχή: Πιέστε το κομπί Menu."
* Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν αναβοσβήνει.

Ελέγξτε τους κωδικούς δυσλειτουργίας. 
(Δείτε παρακάτω)

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος

Μέθοδος χειρισμού

1 
Ψύξη

Return Setting

Ρύθμ σε
Ψύξη 28°C

Σφάλμα: Πιέστε το κομπί Menu

• Αν προκύψει κάποιο σφάλμα, αναβοσβήνει στη βασική οθόνη 
ένα από τα δύο ακόλουθα μηνύματα.
"Σφάλμα: Πιέστε το κομπί Menu."
* Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει.

"Προσοχή: Πιέστε το κομπί Menu."
* Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν αναβοσβήνει.

• Πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.

Λαμπτήρας 
λειτουργίας

2 
Αποδοχ

Κωδικός Σφάλματος:A1

Μοντέλο Εσωτ. –––/000
Μοντέλο Εξωτ. –––/000

Στοιχεία Επικοινωνίας
0123–4567–8900

• Ο κωδικός σφάλματος αναβοσβήνει και εμφανίζονται 
η διεύθυνση επικοινωνίας και το όνομα μοντέλου.

• Ενημερώστε τον αντιπρόσωπο Daikin της περιοχής σας για τον 
κωδικό σφάλματος και το όνομα μοντέλου.

ςΗΜΕιΩςΗ

Σε κάποια περίπτωση, μπορεί να εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριο η ένδειξη AH09. Αυτός ο κωδικός σφάλματος σημαίνει ότι δεν 
ήταν δυνατή η διεξαγωγή της λειτουργίας καθαρισμού λόγω της επικάλυψης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας (ψύξης 
ή θέρμανσης) από το πρόγραμμα καθαρισμού. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τη ρύθμιση της λειτουργίας καθαρισμού εκτός του 
προγράμματος κανονικής λειτουργίας. (π.χ. η κανονική λειτουργία διακόπτεται στις 23:59 και ο καθαρισμός ξεκινάει στις 00:00).
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χρήσιμες πληροφορίες
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

• Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη μονάδα.
Αυτές οι ενέργειες ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας.

• Μην αλλάζετε τη θέση ή μην εγκαθιστάτε εκ νέου τη μονάδα μόνοι σας.
Η εσφαλμένη εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας.

• ςε περίπτωση διαρροής ψυκτικού ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλ. δεν παράγει ψυχρό ή θερμό αέρα, αιτία 
μπορεί να είναι η διαρροή ψυκτικού. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της 
Daikin στην περιοχή σας. Το ψυκτικό μέσα στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και σε κανονικές 
συνθήκες δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση διαρροής, η επαφή με έναν γυμνό καυστήρα, 
θερμαντήρα ή κουζίνα ενδέχεται να προκαλέσει την παραγωγή βλαβερών αερίων. Μην 
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σας περαιτέρω, έως ότου ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός 
επιβεβαιώσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί. 

 �Ενημερώστε τον τεχνικό επισκευής για τα ακόλουθα στοιχεία
• Όνομα μοντέλου
• Ημερομηνία εγκατάστασης
• Συνθήκες αστοχίας: Με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
• Δική σας διεύθυνση, όνομα και αριθμός τηλεφώνου

 �Επισκευές μετά τη λήξη της περιόδου επισκευής χωρίς κόστος λόγω 
εγγύησης
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας.
Η Daikin διεξάγει επισκευές επί πληρωμή εφόσον είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος και οι εφόσον 
διατηρούνται οι λειτουργίες του.

 �Περίοδος τήρησης αποθέματος ανταλλακτικών απόδοσης
Τα ανταλλακτικά απόδοσης είναι εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διατήρηση της λειτουργίας του προϊόντος.
Η Daikin διατηρεί ένα απόθεμα ανταλλακτικών απόδοσης για το κλιματιστικό για εννέα χρόνια μετά τη διακοπή 
της παραγωγής του κλιματιστικού.

 �ςύσταση για σύμβαση επιθεώρησης συντήρησης
Αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για αρκετό χρονικό διάστημα, το εσωτερικό του βρομίζει και η απόδοσή του 
υποβαθμίζεται.
Για τη γενική επισκευή ή τον εσωτερικό καθαρισμό του προϊόντος, εκτός από τις συνηθισμένες εργασίες 
συντήρησης, χρειάζεται εξειδικευμένη τεχνική. Επομένως, η Daikin συνιστά να συναφθεί μια σύμβαση 
επιθεώρησης συντήρησης επί πληρωμή.
Ωστόσο, το παρόν προϊόν διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου. Κατά συνέπεια, δεν είναι απαραίτητη 
η καθημερινή φροντίδα του προϊόντος από τον πελάτη.
Ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και με τις συνθήκες λειτουργίας του προϊόντος, θα παρουσιαστούν 
αρνητικές συνέπειες στο προϊόν, όπως φράξιμο του φίλτρου. Επομένως, η Daikin συνιστά να διεξάγονται 
επιθεωρήσεις συντήρησης στα ακόλουθα διαστήματα επιθεώρησης.
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 �γενικά πρότυπα για τη συχνότητα επιθεωρήσεων και συντήρησης
[Μην ξεχνάτε ότι η συχνότητα συντήρησης δεν υποδεικνύει εγγυημένη περίοδο λειτουργίας των εξαρτημάτων.]

Ο Πίνακας 1 ισχύει με την επιφύλαξη των ακόλουθων συνθηκών λειτουργίας.
(1)  Το προϊόν υφίσταται κανονική χρήση και η λειτουργία του δεν εκκινείται και διακόπτεται συχνά ανά σύντομα 

χρονικά διαστήματα. 
(Η κανονική χρήση του προϊόντος αναφέρεται στις συνθήκες λειτουργίας ενός προϊόντος που εκκινείται και 
διακόπτεται το πολύ έξι φορές την ώρα, και η συχνότητα αυτή διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.)

(2) Το προϊόν θεωρείται ότι λειτουργεί 10 ώρες την ημέρα και 2.500 ώρες το χρόνο.

• Πίνακας 1 Συχνότητα επιθεωρήσεων και συντήρησης

Όνομα κύριου εξαρτήματος
Περίοδος 

επιθεώρησης
ςυχνότητα συντήρησης 

[αντικατάσταση ή επισκευή]

Μοτέρ (για περσίδες, φίλτρο, βούρτσα και 
αποσβεστήρα)

1 έτος

20.000 ώρες

Μονάδα βούρτσας 3 έτη

Κουτί σκόνης 8 έτη

Εύκαμπτος σωλήνας και σωλήνας σχήματος S 8 έτη

Ενδεικτική λυχνία LED 5 έτη

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) 25.000 ώρες

Σημείωση: 1.  Σε αυτόν τον πίνακα εμφανίζονται τα κύρια εξαρτήματα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη 
σύμβαση επιθεώρησης συντήρησης.

2.  Η συχνότητα συντήρησης κάθε εξαρτήματος υποδεικνύει γενικά την περίοδο που απαιτείται έως 
ότου καταστεί απαραίτητη η συντήρηση του εξαρτήματος. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να 
σχεδιάσετε καταλλήλως τη συντήρηση (π.χ. προϋπολογισμός κόστους επιθεώρησης συντήρησης). 
Επιπλέον, η συχνότητα επιθεωρήσεων και συντήρησης ενδέχεται να είναι πιο σύντομη από αυτήν 
που καθορίζεται στον πίνακα, ανάλογα με το περιεχόμενο της σύμβασης επιθεώρησης συντήρησης.

3.  Το προϊόν απαιτεί τακτή επιθεώρηση αν χρησιμοποιείται σε κτίριο όπου ισχύει ο νόμος περί 
συντήρησης της υγιεινής σε κτίρια.

4.  Η συχνότητα συντήρησης και αντικατάστασης κάθε εξαρτήματος πρέπει να υπολογίζεται ως 
συντομότερη σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. περισσότερος χρόνος λειτουργίας και πολύ πιο 
συχνή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) και σε σκληρά περιβάλλοντα λειτουργίας (π.χ. περιβάλλοντα 
με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία, υπερβολική σκόνη και ελαιώδη ατμόσφαιρα).

Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας.

 �γενικά πρότυπα για τη συχνότητα αντικατάστασης των εξαρτημάτων
[Μην ξεχνάτε ότι η συχνότητα αντικατάστασης δεν υποδεικνύει εγγυημένη περίοδο λειτουργίας του εξαρτήματος.]

• Πίνακας 2. Συχνότητα αντικατάστασης

Όνομα κύριου εξαρτήματος Περίοδος επιθεώρησης ςυχνότητα αντικατάστασης

Φίλτρο 1 έτος 5 έτη

Σημείωση: 1.  Σε αυτόν τον πίνακα εμφανίζονται τα κύρια εξαρτήματα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη 
σύμβαση επιθεώρησης συντήρησης.

2.  Η συχνότητα αντικατάστασης υποδεικνύει γενικά την περίοδο που απαιτείται έως ότου καταστεί 
απαραίτητη η αντικατάσταση του εξαρτήματος. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να σχεδιάσετε 
καταλλήλως τη συντήρηση (π.χ. προϋπολογισμός κόστους αντικατάστασης εξαρτήματος).

3.  Απαιτείται τακτική επιθεώρηση, ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης.
Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας. Επιπλέον, η γενική 
επισκευή ή ο εσωτερικός καθαρισμός του προϊόντος από τεχνικούς επισκευής εκτός των εξουσιοδοτημένων 
από την Daikin ενδέχεται να μην εμπίπτει στο πεδίο ισχύος των όρων εγγύησης του προϊόντος από την Daikin.
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 �Αλλαγή θέσης
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας, καθώς και σε περίπτωση αλλαγής θέσης 
και εκ νέου εγκατάστασης του κλιματιστικού για κάποιο λόγο, π.χ. μετακόμιση του χώρου εργασίας, απαιτείται 
εξειδικευμένη τεχνική.

 �Ερωτήσεις
Για υπηρεσίες μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin στην περιοχή σας.

χρήσιμες πληροφορίες
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