00_CV_3P302565-3B.fm Page 1 Thursday, September 27, 2012 5:26 PM

OPERATION MANUAL

English

Wireless Remote Controller Kit
Deutsch

MODELS:

Français

BRC7CB58
BRC7CB59

Thank you for purchasing this product.
Carefully read this operation manual to ensure proper operation.
After reading the manual, file it away for future reference.
Furthermore, make certain that this operation manual is handed to a new user when he takes over the operation.

Español

Italiano

ΕλληνικÜ

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes gründlich durch.
Hier wird erklärt, wie das Gerät richtig eingesetzt wird und was bei Störungen zu tun ist.
In dieser Anleitung wird nur das Innenaggregat beschrieben.
Verwenden Sie diese Anleitung zusammen mit der Bedienungsanleitung des Außenaggregats.
Nach dem Lesen der Anleitung legen Sie diese griffbereit zum Nachschlagen auf.
Nous vous remercions pour votre acquisition de ce climatiseur Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climatiseur.
Il vous expliquera comment vous servir correctement de l’appareil et vous guidera en cas
de problème.
Lorsque vous aurez lu le manuel, rangez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de utilizar el acondicionador de aire.
Dicho manual le indicará cómo utilizar adecuadamente la máquina y le ayudará en caso de avería.
Después de leer el manual, consérvelo para consultas futuras.
La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore d’aria Daikin.
Leggere attentamente questo manuale prima di avviare il condizionatore.
Ciò permetterà di usare correttamente l’unità e di ottenere un aiuto in caso di anomalia di funzionamento.
Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo accessibile per una futura necessità.
Σαò εuχαριστοýìε που αγορÜσατε τη συσκευÞ κλιìατισìοý.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτÝò τιò οδηγßεò χρÞσηò πριν να χρησιìοποιÞσετε τη συσκευÞ κλιìατισìοý.
Θα σαò πουν πωò θα χρησιìοποιÞσετε σωστÜ τη ìονÜδα και θα σαò βοηθÞσουν αν εìφανιστοýν προβλÞìατα.
Αφοý διαβÜσετε τιò οδηγßεò, ΒÜλτε τιò στσ αρχεßο σαò για ìελλοντικÞ αναφορÜ.

Nederlands

Portugues

Рóссêий

Türkçe
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Wij danken u voor de aankoop van deze Daikin airconditioner.
Lees deze bedrijfshandleiding aandachtig door voordat u de airconditioner gebruikt.
Het omvat uitleg over het correcte gebruik van de unit en biedt hulp in geval een storing mocht optreden.
Gebruik deze handleding voor verdere raadpleging.
Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado.
Este indicar-lhe-á como deverá utilizar a unidade correctamente e ajudá-lo-á no caso de surgir qualquer problema.
Depois de ler o manual, guarde-o num local seguro a fim de o poder consultar caso venha a ser preciso.
Спасибо за поêóпêó данноãо êондиционера фирмы Daikin.
До начала работы с êондиционером внимательно изóчите данное рóêоводство по эêсплóатации.
В нем излаãаются правила надлежащеãо пользования óстройством и приводятся реêомендации пользователю по
поисêó и óстранению неисправностей.
После изóчения рóêоводства сохраните еãо для обращений в бóдóщем.
Daikin klima satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Klimanýzý kullanmadan önce bu kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz ünitenin nasýl uygun olarak
kullanýlacaðýný anlatýr ve herhangi bir problem olduðunda size yardým eder. Bu kýlavuzda yalnýzca iç ünite ile ilgili
bilgiler verilmektedir. Bu dökümaný dýþ ünite ile ilgili kullaným kýlavuzu ile birlikte kullanýnýz. Kullanma kýlavuzunu
okuduktan sonra ilerde tekrar faydalanmak üzere saklayýnýz.
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PRIOR TO USE
This operation manual is exclusively for instructions on how to use the wireless remote controller.
Read also the operation manual attached to the indoor unit and to the outdoor unit for safe usage of the system and
maintenance.
VOR DER INBETRIEBNAHME
Diese Betriebsanleitung enthält ausschließlich Anweisungen über den Gebrauch der drahtlosen Fernbedienung.
Über die sichere Anwendung und Wartung des Systems, lesen Sie auch die dem lnnenaggregat beiliegende
Bedienungsanleitung.
AVANT LA MISE EN SERVICE
Ce mode d’emploi ne concerne que les instructions d’utilisation de la télécommande sans câble.
Lire également le mode d’emploi joint à l’unité intérieure pour une utilisation et un entretien du système en toute
sécurité.
ANTES DE LA UTILIZACIÓN
Este manual de instrucciones contiene sólo las instrucciones para el uso del control remoto sin cables.
Lea también el manual de instrucciones que viene con la unidad interior para un uso seguro del sistema y para su
mantenimiento.
PRIMA DELL’USO
Il presente manuale d’uso fornisce esclusivamente istruzioni per l’uso del telecomando via radio.
Per un uso sicuro del sistema e per la sua manutenzione leggere inoltre il manuale d’uso in dotazione all’unità
interna.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτü το εγχειρßδιο λειτουργßαò περιÝχει ìüνο οδηγßεò για τη χρÞση του ασýρìατου τηλεχειριστηρßου.
ÄιαβÜστε επßσηò το εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει την εσωτερικÞ ìονÜδα για την ασφαλÞ χρÞση του
συστÞìατοò και για τη συντÞρηση.

VOOR GEBRUIK
Deze bedieningshandleiding is uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens de instructie over de werking van de
afstandsbediening.
Lees ook de bedieningshandleiding die werd meegeleverd bij de binnenunit voor een veilig gebruik van het systeem
en het onderhoud ervan.
ANTES DE UTILIZAR
O presente manual de funcionamento destina-se exclusivamente para explicar o modo de utilização do controlo
remoto sem fio.
Leia igualmente o manual de funcionamento fornecido com a unidade interior para uma utilização e manutenção
segura do sistema.
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Данное рóêоводство по эêсплóатации посвящено исêлючительно инстрóêтированию работе с
беспроводным óдаленным êонтроллером.
Для безопасноãо использования и техничесêоãо обслóживания системы ознаêомьтесь таêже с
рóêоводством по эêсплóатации, прилаãаемом ê êомнатномó блоêó.
KULLANMADAN ÖNCE
Bu kullaným kýlavuzu yalnýzca kablosuz uzaktan kumandanýn kullanýmýna iliþkin talimatlarý içermektedir.
Sistemin güvenli kullanýmý ve bakýmý için iç ünite ve dýþ ünite ile birlikte gelen kullaným kýlavuzunu da
okuyunuz.

[2]
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 Disposal requirements

 ΠροϋποθÝσειò απüρριψηò

Your product and the batteries supplied with the controller are marked with this symbol. This
symbol means that electrical and electronic products and batteries shall not be mixed with
unsorted household waste.
For batteries, a chemical symbol can be printed beneath the symbol. This chemical symbol
means that the battery contains a heavy metal above a certain concentration. Possible
chemical symbols are:
 Pb: lead (>0.004%)
Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the product, treatment of the
refrigerant, of oil and of other parts must be done by a qualified installer in accordance with
relevant local and national legislation.
Units and waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use,
recycling and recovery.
By ensuring correct disposal, you will help to prevent potential negative consequences for the
environment and human health.
Please contact the installer or local authority for more information.

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 ìüνοι σαò το σýστηìα: Η αποσυναρìολüγηση
του προϊüντοò, ο χειρισìüò του ψυκτικοý, του λαδιοý και των Üλλων τìηìÜτων θα πρÝπει να
γßνεται απü κÜποιο 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.

 Vorschriften zur Entsorgung
Ihr Produkt und die mit dem Controller mitgelieferten Batterien tragen dieses Symbol. Das
Symbol weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht
zusammen mit unsortiertem Hausmüll beseitigt werden dürfen.
Bei Batterien kann unter dem Symbol ein anderes für eine chemische Substanz aufgedruckt
sein. Dieses Symbol bedeutet dann, dass die Batterie ein Schwermetall enthält in einer
Konzentration, die über einem bestimmten Grenzwert liegt. Mögliche Symbole für Chemikalien:
 Pb: Blei (>0,004%)
Versuchen Sie auf keinen Fall, das System selber auseinanderzunehmen. Das
Auseinandernehmen des Produkts sowie die Handhabung von Kältemittel, Öl und weiteren
Teilen muss von einem qualifizierten Monteur in Übereinstimmung mit den relevanten
örtlichen und staatlichen Vorschriften erfolgen.
Die zu entsorgenden Einheiten und Batterien müssen zwecks ordnungsgemäßer Behandlung
einem Betrieb zugeführt werden, der auf Wiederverwendung, Recycling und
Wiederverwertung spezialisiert ist.
Indem Sie das Produkt einer korrekten Entsorgung zuführen, tragen Sie dazu bei, dass für
die Umwelt und für die Gesundheit von Menschen keine negativen Auswirkungen entstehen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Installationsfirma oder an die
zuständige örtliche Behörde.

 Instructions d’élimination
Votre produit et les piles fournies avec le contrôleur sont marqués du symbole suivant. Ce
symbole signifie que les appareils électriques et électroniques et les piles doivent être
éliminés séparément des ordures ménagères non triées.
En ce qui concerne les piles, un symbole chimique peut être imprimé sous le symbole. Ce
symbole chimique signifie que la pile contient un métal lourd audelà d’une certaine
concentration. Symboles chimiques possibles:
 Pb: plomb (>0,004%)
Ne pas essayer de démonter vous-même l’appareil: le démontage du produit ainsi que le
traitement du réfrigérant, de l’huile et d’autres composants doivent être effectués par un
installateur qualifié, en accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.
Les unités et piles jetables doivent être apportées à des installations spécialisées dans le
réemploi, le recyclage ou le retraitement.
Au travers d’une mise au rebut correcte, vous contribuez à éviter les conséquences
potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé.
Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d’information.

 Vereisten voor het opruimen
Uw product en de bij de controller geleverde batterijen dragen dit symbool. Dit symbool
betekent dat u geen elektrische en elektronische producten en batterijen mag mengen met
niet-gesorteerd huishoudelijk afval.
Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool staan. Dit chemisch symbool
geeft aan dat de batterij meer dan een bepaalde concentratie van een zwaar metaal bevat.
Mogelijke chemische symbolen:
 Pb: lood (>0,004%)
Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het product, het behandelen
van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen moeten gebeuren door een bevoegd
monteur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.
Units en afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden
behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning.
Door ervoor te zorgen dat op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid.

 Requisitos para a eliminação
O produto e as pilhas fornecidas com o controlo encontram-se assinalados com este
símbolo. O símbolo indica que produtos eléctricos e electrónicos, incluindo pilhas, não devem
ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado.
No caso das pilhas, é possível que um símbolo de produto químico esteja presente sob este.
O símbolo de produto químico indica que a pilha contém um metal pesado numa
concentração superior a um determinado limite. Possíveis símbolos de produtos químicos:
 Pb: chumbo (>0,004%)
Não tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do produto e o tratamento do
refrigerante, do óleo e de outros componentes têm de ser efectuados por um instalador
qualificado, cumprindo a legislação nacional relevante e regulamentos locais aplicáveis.
As unidades e as pilhas gastas têm de ser processadas numa estação de tratamento
especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.
Ao efectuar uma eliminação correcta, ajuda a evitar as potenciais consequências negativas
para o ambiente e para as condições de saúde.
Contacte o seu instalador ou as autoridades locais, para obter mais informações.

 Утилизация отходов

Su producto y las pilas suminsitrados con el control vienen marcados con este símbolo. Est
símbolo significa que los productos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben mezclarse
con el resto de residuos domésticos no clasificados.
En el caso de las pilas puede aparecer un símbolo impreso bajo el símbolo. Este símbolo
químico significa que las pilas presentan un símbolo químico impreso bajo el símbolo, esto
significa que las pilas contienen un metal pesado que se encuentra por encima de una
determinada concentración. Estos son los posibles símbolos quimicos:
 Pb: plomo (>0,004%)
No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del producto, así como
el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un
instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.
Las unidadesy pilas agotadas deben ser tratadas en instalaciones especializadas para su
reutilización, reciclaje y recuperación.
Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar
posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas.
Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información.

Ваше изделие и батарейêи, входящие в êомплеêтацию пóльта, помечены этим
символом. Этот символ означает, что элеêтричесêие и элеêтронные изделия, а
таêже батарейêи, не следóет смешивать с несортированным бытовым мóсором.
На батарейêах под óêазанным символом иноãда отпечатан химичесêий знаê,
êоторый означает, что в батарейêах содержится тяжелый металл выше
определенной êонцентрации. Встречающиеся химичесêие знаêи:
 Pb:свинец (>0,004%)
Не пытайтесь демонтировать системó самостоятельно: демонтаж изделия,
óдаление холодильноãо аãента, масла и дрóãих частей должны проводиться
êвалифицированным специалистом в соответствии с местным и
общеãосóдарственным заêонодательством.
Аãреãаты и отработанные батарейêи необходимо сдавать на специальнóю
перерабатывающóю станцию для óтилизации, переработêи и вторичноãо
использования.
Обеспечивая надлежащóю óтилизацию, вы способствóете предотвращению
отрицательных последствий для оêрóжающей среды и здоровья людей.
За более подробной информацией обращайтесь ê монтажниêó или в местные
êомпетентные орãаны.

 Istruzioni per lo smaltimento

 Bertaraf gereksinimleri

Il prodotto e le batterie in dotazione con l’unità di comando sono contrassegnati con questo
simbolo. Questo simbolo sta ad indicare che i prodotti elettrici ed elettronici, così come le
batterie, non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati.
Sulle batterie, sotto al simbolo è possibile trovare stampato un simbolo chimico. Questo
simbolo chimico indica che la batteria contiene un metallo pesante al di sopra di una certa
concentrazione. I simboli chimici possibili sono:
 Pb: piombo (>0,004%)
Non cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del prodotto, nonché il recupero del
refrigerante, dell’olio e di qualsiasi altra parte, devono essere eseguiti da un installatore
qualificato in conformità con le relative norme locali e nazionali in vigore.
Le unità e le batterie usate devono essere trattate presso una struttura specializzata nel
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali.
Il corretto smaltimento del prodotto eviterà possibili conseguenze negative per l’ambiente e la
salute dell’uomo.
Per maggiori informazioni contattare l’installatore o le autorità locali.

Ürününüz ve kumanda ile birlikte verilen piller üzerinde bu sembol vardýr. Bu
sembolün anlamý, elektrikli ve elektronik ürünlerle piller ayrýlmamýþ evsel atýklarla
karýþtýrýlmayacak demektir.
Piller için, sembolün altýnda kimyasal bir sembol de yazýlý olabilir. Bu kimyasal
sembolün anlamý, pil belirli bir konsantrasyonun üzerinde aðýr metal içeriyor demektir.
Olasý kimyasal semboller þunlardýr:
 Pb: kurþun (>% 0,004)
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalýþmayýn: ürünün demonte edilmesi ve
soðutucu, yað ve diðer parçalarla ilgili iþlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak
bir montaj görevlisi tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Üniteler ve kullanýlmýþ piller yeniden kullaným, geri dönüþtürme ve kazaným için özel
bir iþleme tesisinde iþlenmelidir.
Doðru atýk iþlemini saðlayarak, çevre ve insan saðlýðýna olasý olumsuz etkilerin
önlenmesine katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen daha fazla bilgi için montaj görevlisi veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

 Requisitos para la eliminación
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Οι πρωτüτυπεò οδηγßεò εßναι γραììÝνεò στα
ΑγγλικÜ. ¼λεò οι Üλλεò γλþσσεò εßναι ìεταφρÜσειò
των πρωτüτυπων οδηγιþν.

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να εκìεταλλευτεßτε στο Ýπακρο τιò λειτουργßεò
του κλιìατιστικοý και για να αποτρÝψετε τυχüν
δυσλειτουργßα λüγω εσφαλìÝνου χειρισìοý,
διαβÜστε αυτü το εγχειρßδιο λειτουργßαò προσεκτικÜ
πριν απü τη χρÞση.
Αυτü το κλιìατιστικü ανÞκει στην κατηγορßα
συσκευþν στιò οποßεò εφαρìüζεται η αρχÞ
“συσκευÝò ìη προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”.
• Αυτü το εγχειρßδιο ταξινοìεß τιò προφυλÜξειò
σε ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ενδεßξειò
ΠΡΟΣΟΧΗΣ. ΑκολουθÞστε üλεò τιò
προφυλÜξειò παρακÜτω: Εßναι üλεò
σηìαντικÝò για την ασφÜλειÜ σαò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ......Υποδεικνýει ìια
δυνητικÜ επικßνδυνη
κατÜσταση η οποßα, αν
δεν αποφευχθεß, ìπορεß
να προκαλÝσει θÜνατο Þ
σοβαρü τραυìατισìü.
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ΠΡΟΣΟΧΗ .......Υποδεικνýει ìια δυνητικÜ
επικßνδυνη κατÜσταση η οποßα,
αν δεν αποφευχθεß, ìπορεß να
προκαλÝσει ìικρü Þ ìÝτριο
τραυìατισìü.
Μπορεß επßσηò να
χρησιìοποιηθεß για να
επισηìÜνει ìη ασφαλεßò
πρακτικÝò.
• Αφοý διαβÜσετε αυτÝò τιò οδηγßεò, φυλÜξτε τιò
σε κÜποιο ìÝροò üπου να ìπορεß να τιò
διαβÜσει κÜθε χρÞστηò οποιαδÞποτε στιγìÞ.
ΕπιπλÝον, βεβαιωθεßτε üτι ìüλιò αναλÜβει τη
λειτουργßα τηò ìονÜδαò Ýναò νÝαò χρÞστηò,
θα παραλÜβει και τιò οδηγßεò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφýγετε να εκτßθεστε απευθεßαò στο
ρεýìα του κρýου αÝρα του κλιìατιστικοý για
ìεγÜλο χρονικü διÜστηìα. Σε διαφορετικÞ
περßπτωση ìπορεß να επηρεÜσει τη φυσικÞ
σαò κατÜσταση και/Þ να βλÜψει την υγεßα
σαò.
Αν το κλιìατιστικü παρουσιÜζει προβλÞìατα
κατÜ τη λειτουργßα (ìυρωδιÜ καìÝνου κλπ.),
βγÜλτε το καλþδιο ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò
απü την πρßζα και επικοινωνÞστε ìε τον
προìηθευτÞ απü τον οποßο αγορÜσατε τη
συσκευÞ.
Αν συνεχιστεß η λειτουργßα υπü αυτÝò τιò
συνθÞκεò, ìπορεß να προκληθεß βλÜβη,
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Συìβουλευτεßτε τον προìηθευτÞ σαò σχετικÜ
ìε την εγκατÜσταση του κλιìατιστικοý.
Αν εκτελÝσετε τιò εργασßεò ìüνοι σαò ενδÝχεται
να προκληθεß διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ
πυρκαγιÜ.
ΖητÞστε απü τον προìηθευτÞ σαò να κÜνει
τιò εργασßεò που αφοροýν τροποποιÞσειò,
επισκευÝò και συντÞρηση του κλιìατιστικοý.
Οι εσφαλìÝνεò εργασßεò ενδÝχεται να
προκαλÝσουν διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ
πυρκαγιÜ.
Μην τοποθετεßτε το δÜχτυλü σαò Þ Üλλα
αντικεßìενα ìÝσα στην εßσοδο και στην Ýξοδο
του αÝρα και στα πτερýγια του ανεìιστÞρα.
¼ταν ο ανεìιστÞραò του κλιìατιστικοý λειτουργεß
ìε ìεγÜλη ταχýτητα, ìπορεß να προκληθεß
τραυìατισìüò.
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ΥπÜρχει κßνδυνοò πυρκαγιÜò σε περßπτωση
διαρροÞò ψυκτικοý.
Αν το κλιìατιστικü δεν λειτουργεß σωστÜ,
δηλαδÞ, δεν παρÜγει δροσερü Þ ζεστü αÝρα,
αυτü ενδÝχεται να οφεßλεται σε διαρροÞ
ψυκτικοý. Συìβουλευτεßτε τον τοπικü
αντιπρüσωπο για βοÞθεια. Το ψυκτικü που
χρησιìοποιεßται στο κλιìατιστικü εßναι ασφαλÝò
και συνÞθωò δεν παρουσιÜζεται διαρροÞ.
Ùστüσο, αν προκýψει διαρροÞ ψυκτικοý και
αυτü Ýρθει σε επαφÞ ìε φωτιÜ καυστÞρα,
θερìαντÞρα Þ κουζßναò, ενδÝχεται να
δηìιουργηθοýν επικßνδυνεò ενþσειò.
ΑπενεργοποιÞστε το κλιìατιστικü και καλÝστε
τον τοπικü αντιπρüσωπο. Το κλιìατιστικü
πρÝπει να ενεργοποιεßται ìüνο αφοý ο
εξειδικευìÝνοò τεχνικüò σÝρβιò διασφαλßσει üτι η
διαρροÞ Ýχει επισκευαστεß.
Αν διαρρÝει ψυκτικü, συìβουλευτεßτε τον
προìηθευτÞ σαò.
¼ταν η εσωτερικÞ ìονÜδα εßναι εγκατεστηìÝνη
σε ìικρü δωìÜτιο, εßναι απαραßτητο να λÜβετε τα
κατÜλληλα ìÝτρα þστε η ποσüτητα του ψυκτικοý
που τυχüν διαρρÝει να ìην υπερβαßνει την
οριακÞ συγκÝντρωση σε περßπτωση διαρροÞò.
Αν η συγκÝντρωση του ψυκτικοý που διαρρÝει
υπερβεß την οριακÞ, ìπορεß να προκληθεß
ατýχηìα λüγω Ýλλειψηò οξυγüνου.
Για την εγκατÜσταση των εξαρτηìÜτων που
πωλοýνται χωριστÜ, συìβουλευτεßτε Ýναν
ειδικü. Βεβαιωθεßτε üτι θα χρησιìοποιÞσετε
τα ξεχωριστÜ εξαρτÞìατα που
προδιαγρÜφονται απü την εταιρεßα ìαò.
ΕÜν προκýψει ζηìιÜ απü τιò εργασßεò που Ýχετε
εκτελÝσει, ενδÝχεται να προκληθεß διαρροÞ
νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
ΖητÞστε απü τον προìηθευτÞ σαò να κÜνει
τιò εργασßεò που αφοροýν ìετεγκατÜσταση
και επανεγκατÜσταση του κλιìατιστικοý.
Η εσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò ìπορεß να
προκαλÝσει διαρροÞ, ηλεκτροπληξßα Þ
πυρκαγιÜ.
ΧρησιìοποιÞστε ασφÜλειεò ìε τη σωστÞ
τιìÞ Ýντασηò ηλεκτρικοý ρεýìατοò.
Μην χρησιìοποιεßτε ακατÜλληλεò ασφÜλειεò,
χαλκü Þ Üλλα καλþδια ωò υποκατÜστατο, καθþò
ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ,
τραυìατισìüò Þ βλÜβη στη ìονÜδα.
Βεβαιωθεßτε üτι γειþσατε τη ìονÜδα.
Μην γειþνετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò,
αλεξικÝραυνο Þ καλþδιο τηλεφωνικÞò γεßωσηò.
Η ακατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Ρεýìα υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνοýò Þ Üλλεò
πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο
κλιìατιστικü.
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Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα
διακüπτη διαρροÞò προò τη γη.
Αν δεν εγκατασταθεß Ýναò διακüπτηò διαρροÞò
προò τη γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα
Þ πυρκαγιÜ.
Συìβουλευτεßτε τον τοπικü αντιπρüσωπο,
αν το κλιìατιστικü βυθιστεß σε νερü εξαιτßαò
φυσικÞò καταστροφÞò, üπωò πληììýρα Þ
τυφþναò.
Μην θÝτετε το κλιìατιστικü σε λειτουργßα σε αυτÞ
την περßπτωση, ειδÜλλωò ìπορεß να προκληθεß
δυσλειτουργßα, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
ΞεκινÞστε Þ τερìατßστε τη λειτουργßα του
κλιìατιστικοý ìε το τηλεχειριστÞριο. Μην
χρησιìοποιεßτε ποτÝ το διακüπτη ισχýοò για
αυτüν το σκοπü.
ÄιαφορετικÜ, ενδÝχεται να προκληθεß πυρκαγιÜ
Þ διαρροÞ νεροý. ΕπιπλÝον, αν παρÝχεται
σýστηìα ελÝγχου αυτüìατηò επαναφορÜò για
την αποφυγÞ διακοπÞò ρεýìατοò και το ρεýìα
επανÝλθει, ο ανεìιστÞραò θα αρχßσει να
περιστρÝφεται ξαφνικÜ και ενδÝχεται να
προκληθεß τραυìατισìüò.
Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü σε
ατìüσφαιρα ìολυσìÝνη απü αναθυìιÜσειò
λαδιοý, üπωò λÜδι ìαγειρÝìατοò Þ
αναθυìιÜσειò λαδιοý ìηχανþν.
Οι αναθυìιÜσειò λαδιοý ìποροýν να
προκαλÝσουν ρωγìÝò στο κλιìατιστικü,
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü σε
χþρουò ìε υπερβολικÞ ποσüτητα
ελαιþδουò καπνοý, üπωò σε χþρουò
ìαγειρικÞò Þ σε χþρουò ìε εýφλεκτα αÝρια,
διαβρωτικÜ αÝρια Þ ìεταλλικÞ σκüνη.
Η χρÞση του κλιìατιστικοý σε τÝτοιουò χþρουò
ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ Þ βλÜβη στο
κλιìατιστικü.
Μην χρησιìοποιεßτε εýφλεκτα υλικÜ (π.χ.
σπρÝι ìαλλιþν Þ εντοìοκτüνα) κοντÜ στο
κλιìατιστικü.
Μην καθαρßζετε το κλιìατιστικü ìε
οργανικοýò διαλýτεò üπωò εßναι τα
αραιωτικÜ χρþìατοò.
Η χρÞση οργανικþν διαλυτþν ìπορεß να
προκαλÝσει ρωγìÝò στο κλιìατιστικü,
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
ΧρησιìοποιÞστε οπωσδÞποτε ìüνο ìßα
πηγÞ παροχÞò ρεýìατοò για το κλιìατιστικü.
Η χρÞση οποιασδÞποτε Üλληò παροχÞò
ρεýìατοò ìπορεß να προκαλÝσει παραγωγÞ
θερìüτηταò, πυρκαγιÜ Þ βλÜβη στο κλιìατιστικü.
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Συìβουλευτεßτε τον τοπικü αντιπρüσωπο
για τον καθαρισìü του εσωτερικοý του
κλιìατιστικοý.
Ο εσφαλìÝνοò καθαρισìüò ìπορεß να
προκαλÝσει θραýση των πλαστικþν ìερþν Þ να
προκαλÝσει βλÜβη διαρροÞò νεροý Þ
ηλεκτροπληξßα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü για Üλλο
σκοπü.
Μην χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü για ειδικÝò
εφαρìογÝò üπωò για χþρουò αποθÞκευσηò
τροφßìων, χþρουò üπου υπÜρχουν ζþα και
φυτÜ ìηχανÞìατα ακριβεßαò Ýργα τÝχνηò, διüτι
ìπορεß να προκληθοýν βλÜβεò.
Μην αφαιρεßτε τη γρßλια εξüδου αÝρα τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò.
Ο ανεìιστÞραò ìπορεß να αποκαλυφθεß και να
προκληθεß τραυìατισìüò.
Για να αποφευχθεß η Ýλλειψη οξυγüνου,
διασφαλßστε üτι το δωìÜτιο αερßζεται
επαρκþò, αν το κλιìατιστικü
χρησιìοποιεßται σε συνδυασìü ìε Üλλεò
συσκευÝò, π.χ. καυστÞρεò.
Μην τοποθετεßτε φιÜλεò ìε εýφλεκτα σπρÝι
οýτε να τα χρησιìοποιεßτε κοντÜ στη
ìονÜδα, καθþò ενδÝχεται να προκληθεß
πυρκαγιÜ.
Μην τοποθετεßτε εýφλεκτα σκεýη, üπωò
δοχεßα σπρÝι, εντüò 1 m απü την Ýξοδο αÝρα.
Τα δοχεßα ìπορεß να εκραγοýν, επειδÞ
επηρεÜζονται απü την παραγωγÞ ζεστοý αÝρα
τηò εσωτερικÞò Þ εξωτερικÞò ìονÜδαò.
Πριν απü τον καθαρισìü, διακüψτε τη
λειτουργßα του κλιìατιστικοý και
απενεργοποιÞστε τον ασφαλειοδιακüπτη.
ÄιαφορετικÜ, ìπορεß να προκληθεß
ηλεκτροπληξßα και τραυìατισìüò.
Μην χειρßζεστε τη συσκευÞ ìε βρεγìÝνα
χÝρια γιατß ìπορεß να πÜθετε ηλεκτροπληξßα.
Μην τοποθετεßτε αντικεßìενα που ìπορεß να
καταστραφοýν απü υγρασßα κÜτω απü την
εσωτερικÞ ìονÜδα που ìπορεß να
καταστραφεß απü νερü.
Υπü συγκεκριìÝνεò συνθÞκεò, συìπýκνωση τηò
ìονÜδαò Þ τηò σωλÞνωσηò ψυκτικοý υλικοý, η
σκüνη στο φßλτρο αÝρα Þ απüφραξη στην
αποστρÜγγιση ìπορεß να προκαλÝσει στÜξιìο,
Ýχονταò ωò αποτÝλεσìα τη ρýπανση Þ βλÜβη
εκεßνου του αντικειìÝνου.
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Μην τοποθετεßτε συσκευÝò που παρÜγουν
γυìνÝò φλüγεò σε σηìεßα που εκτßθεται στη
ροÞ αÝρα που παρÜγεται απü τη ìονÜδα,
καθþò ενδÝχεται να προκληθεß
δυσλειτουργßα στον καυστÞρα.
Μην τοποθετεßτε θερìαντÞρεò ακριβþò κÜτω
απü την ìονÜδα, διüτι η παραγüìενη
θερìüτητα ìπορεß να προκαλÝσει
παραìüρφωση.
Μην επιτρÝπετε στα παιδιÜ να ανεβαßνουν
πÜνω στην εξωτερικÞ ìονÜδα και ìην
τοποθετεßτε αντικεßìενα πÜνω σε αυτÞ.
Μπορεß να προκληθεß τραυìατισìüò.
Μην εκθÝτετε τα παιδιÜ, τα ζþα και τα φυτÜ
απευθεßαò στη ροÞ αÝρα. Μπορεß να
επηρεαστοýν αρνητικÜ.
Μην πλÝνετε το κλιìατιστικü ìε νερü, καθþò
ενδÝχεται να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ
πυρκαγιÜ.
Μην τοποθετεßτε δοχεßα ìε νερü (βÜζα ìε
λουλοýδια, κλπ.) επÜνω στη ìονÜδα, καθþò
ìπορεß να προκαλÝσουν ηλεκτροπληξßα Þ
πυρκαγιÜ.
Μην εγκαθιστÜτε το κλιìατιστικü σε χþρουò
üπου ìπορεß να παρουσιαστεß διαρροÞ
εýφλεκτων αερßων.
Σε περßπτωση διαρροÞò αερßου, η συγκÝντρωση
του αερßου κοντÜ στο κλιìατιστικü ìπορεß να
προκαλÝσει πυρκαγιÜ.
ΤοποθετÞστε σωστÜ τιò σωληνþσειò
αποστρÜγγισηò, þστε να διασφαλßζεται η
πλÞρηò αποστρÜγγιση.
Αν η εγκατÜσταση των σωληνþσεων
αποστρÜγγισηò δεν γßνει σωστÜ, το νερü δεν θα
ρÝει Ýξω απü τη ìονÜδα. Ùò εκ τοýτου, ενδÝχεται
να συσσωρευτοýν στιò σωληνþσειò
αποστρÜγγισηò ακαθαρσßεò και απüβλητα και να
προκληθεß διαρροÞ νεροý. Αν συìβεß αυτü,
σταìατÞστε τη λειτουργßα του κλιìατιστικοý και
απευθυνθεßτε στον τοπικü αντιπρüσωπο για
βοÞθεια.
Η συσκευÞ δεν προορßζεται για χρÞση απü
ìικρÜ παιδιÜ χωρßò επßβλεψη Þ απü Üτοìα
που δεν θεωροýνται ικανÜ να χειρßζονται
κλιìατιστικÜ.
ΕνδÝχεται να προκληθεß τραυìατισìüò Þ
ηλεκτροπληξßα.
Τα παιδιÜ θα πρÝπει να επιβλÝπονται, για να
εξασφαλßζεται üτι δεν παßζουν ìε τη ìονÜδα
Þ το τηλεχειριστÞριο.
Σε περßπτωση εσφαλìÝνου χειρισìοý απü Ýνα
παιδß ενδÝχεται να προκληθεß τραυìατισìüò Þ
ηλεκτροπληξßα.
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Για να αποφýγετε τυχüν τραυìατισìü, ìην
αγγßζετε την εßσοδο αÝρα Þ τα πτερýγια
αλουìινßου τηò ìονÜδαò.
Μην τοποθετεßτε αντικεßìενα κοντÜ στην
εξωτερικÞ ìονÜδα και ìην επιτρÝψετε να
συσσωρευτοýν φýλλα Þ Üλλα παρεìφερÞ
αντικεßìενα γýρω απü τη ìονÜδα.
Τα φýλλα αποτελοýν ζεστü καταφýγιο για τα
ìικρÜ ζþα, τα οποßα ìποροýν να εισÝλθουν στη
ìονÜδα. ΕÜν ìπουν ζωÜκια στη ìονÜδα και
Ýρθουν σε επαφÞ ìε ηλεκτροφüρα τìÞìατα,
ìποροýν να προκαλÝσουν δυσλειτουργßεò,
καπνü Þ φωτιÜ.
Μην εìποδßζετε οýτε τιò εισüδουò οýτε τιò
εξüδουò αÝρα.
Η εìποδιζüìενη ροÞ αÝρα ενδÝχεται να οδηγÞσει
σε ανεπαρκÞ απüδοση Þ βλÜβη.
Μην αφÞνετε παιδιÜ να παßζουν επÜνω Þ
γýρω απü την εξωτερικÞ ìονÜδα.
ΕÜν αγγßξουν τη ìονÜδα απρüσεκτα, ìπορεß να
προκληθοýν τραυìατισìοß.
ΑπενεργοποιÞστε τη ìονÜδα, üταν δεν τη
χρησιìοποιεßτε για ìεγÜλο χρονικü
διÜστηìα.
ÄιαφορετικÜ, το κλιìατιστικü ενδÝχεται να
θερìανθεß Þ να προκληθεß πυρκαγιÜ εξαιτßαò
συσσþρευσηò σκüνηò.
Μην αγγßζετε ποτÝ τα εσωτερικÜ ìÝρη του
τηλεχειριστηρßου.
Μην αφαιρÝσετε τον εìπρüσθιο πßνακα. Το
Üγγιγìα ορισìÝνων εσωτερικþν ìερþν θα
προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα και ζηìιÜ στο
τηλεχειριστÞριο. Συìβουλευτεßτε τον τοπικü
αντιπρüσωπο για την εξÝταση και τη ρýθìιση
εσωτερικþν ìερþν.
Μην αφÞνετε το τηλεχειριστÞριο σε σηìεßα
üπου υπÜρχει κßνδυνοò να βραχεß.
ΕÜν ìπει νερü ìÝσα στο τηλεχειριστÞριο,
υπÜρχει κßνδυνοò διαρροÞò ρεýìατοò και βλÜβη
των ηλεκτρονικþν εξαρτηìÜτων.
ΠροσÝξτε τιò κινÞσειò σαò κατÜ την διÜρκεια
του καθαρισìοý Þ τηò επιθεþρησηò φßλτρου
αÝρα.
Εργασßα σε ìεγÜλο ýψοò απαιτεßται, εποìÝνωò
πρÝπει να δßνετε ìεγÜλη προσοχÞ.
ΕÜν το ικρßωìα εßναι ασταθÝò, ìπορεß να πÝσετε
Þ να γλιστρÞστε, προκαλþνταò κατÜ συνÝπεια
τραυìατισìü.
¼ταν χρησιìοποιεßτε το ασýρìατο
τηλεχειριστÞριο, ìη βÜζετε ìια δυνατÞ δÝσìη
φωτüò Þ εγκαθιστÜτε Ýναν λαìπτÞρα
φθορισìοý κοντÜ στο ìÝροò δÝκτη στην
εσωτερικÞ ìονÜδα.

4

Οι ìπαταρßεò πρÝπει να αφαιρεθοýν απü τη
συσκευÞ προτοý αυτÞ να πεταχτεß και
πρÝπει να απορριφθοýν ìε ασφÜλεια.
• ΣΗΜΕΙÙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣÙΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝÄΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ¹ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
• ΚατÜ τον Ýλεγχο των ηλεκτρικþν εξαρτηìÜτων
(üπωò εßναι το εσωτερικü του κουτιοý ελÝγχου,
το ìοτÝρ του ανεìιστÞρα, η αντλßα
αποστρÜγγισηò, κ.λπ.), διασφαλßστε την
απενεργοποßηση üλων των παροχþν ρεýìατοò
για το κλιìατιστικü (συìπεριλαìβανοìÝνων των
εσωτερικþν και των εξωτερικþν ìονÜδων).
• ΚατÜ τον καθαρισìü του εναλλÜκτη θερìüτηταò,
διασφαλßστε την αφαßρεση των παραπÜνω
ηλεκτρονικþν εξαρτηìÜτων (αν Ýρθουν σε
επαφÞ ìε καθαριστικü προϊüν υπÜρχει κßνδυνοò
να καοýν εξαιτßαò τηò υποβÜθìισηò τηò
ìüνωσηò).
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝÄΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
• ΑπενεργοποιÞστε παροχÞ ηλεκτρικοý ρεýìατοò
πριν απü τιò εργασßεò.
• ΠοτÝ ìην ανοßγετε το καπÜκι του κουτιοý
ελÝγχου για 10 λεπτÜ ìετÜ την απενεργοποßηση
τηò παροχÞò ηλεκτρικοý ρεýìατοò, επειδÞ
υπÜρχει υπολειπüìενη τÜση.
• ΜετÜ το Üνοιγìα του καπακιοý του κουτιοý
ελÝγχου, ìετρÞστε την υπολειπüìενη τÜση
ìεταξý των σηìεßων που αναφÝρονται στην
Εικ. 3 στην πλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò ìε
Ýνα δοκιìαστικü, χωρßò να αγγßξετε το
ηλεκτροφüρο τìÞìα και επιβεβαιþστε üτι η
υπολειπüìενη τÜση εßναι 50V DC Þ ìικρüτερη.

X27A

X1M

A1P

C+
C-

C+

C-

0

-+

• ΜετÜ απü ìια διακοπÞ ρεýìατοò, η λειτουργßα
θα ξεκινÞσει ξανÜ αυτüìατα.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει
την εσωτερικÞ ìονÜδα.

ΕλληνικÜ
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3. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Äεßτε την Εικ. 1-1, 1-2, 2-1, 2-2
στη σελßδα [1])
1

ΟΘΟΝΗ “ ”
(ΜΕΤΑÄΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ)
ΑνÜβει üταν ìεταδßδεται το σÞìα.

2

ΟΘΟΝΗ “ ” “ ” “
”“ ”“ ”
(ΤΡAΠΟZ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑZ)
Η οθüνη εìφανßζει την τωρινÞ κατÜσταση
λειτουργßαò. Για ψýξη ìüνο τýπου
(BRC7CB59), “
” (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) και “ ”
(ΘΕΡΜΑΝΣΗ) δεν Ýχει γßνει εγκατÜσταση.
ΟΘΟΝΗ “

3

4

5

6

7

8

9

H

M

L

C

ΟΘΟΝΗ “ hr.
”
hr.
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜEΝΗ ÙΡΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑZ)
Στην οθüνη αυτÞ εìφανßζεται η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ÙΡΑ Ýναρξηò και
διακοπÞò λειτουργßαò του συστÞìατοò.

12

13

14

15

” (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ)

ΑνατρÝξτε στη σελßδα 10.
ΟΘΟΝΗ “ ” “ ” “ ”
(ΤΑΧYΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤHΡΑ)
Η οθüνη δεßχνει την επιλεγìÝνη ταχýτητα του
ανεìιστÞρα.
ΟΘΟΝΗ “ TEST ”
(ΕΛΕΓΧΟΣ/ÄΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
¼ταν πιÝζεται το κουìπß ΕΛΕΓΧΟΣ/ÄΟΚΙΜΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στην οθüνη εìφανßζεται ο
τρÝχων τρüποò λειτουργßαò του συστÞìατοò.
Μην χρησιìοποιεßτε αυτü το πλÞκτρο κατÜ τη
διÜρκεια τηò κανονικÞò χρÞσηò.
ΚΟΥΜΠΙ ¸ΝΑΡΞΗΣ/ΠΑYΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑZ
ΠατÞστε το κουìπß και το κλιìατιστικü θα
ξεκινÞσει. ΠατÞστε ξανÜ το κουìπß και το
κλιìατιστικü θα σταìατÞσει.
ΚΟΥΜΠΙ ΡYΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧYΤΗΤΑZ
ΑΝΕΜΙΣΤHΡΑ
ΠατÞστε αυτü το κουìπß για να επιλÝξετε την
ταχýτητα του ανεìιστÞρα που θÝλετε, ΧαìηλÞ
Þ Μεσαßα Þ ΥψηλÞ.

ΕλληνικÜ
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”

(ΡYΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑZ)
ΑυΤÞ η Ýνδειξη δηλþνει τη ρυθìιση τησ
θερìοκρασιασ.

ΕΝÄΕΙΞΗ “

10

16

17

18

19

20

ΚΟΥΜΠΙ ΡYΘΜΙΣΗZ ΤΗZ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑZ
ΧρησιìοποιÞστε αυτü το κουìπß για τη
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Λειτουργεß ìε
το εìπρüσθιο καπÜκι του τηλεχειριστηρßου
κλειστü.)
ΜΕΤΑÄΟΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑποστÝλλει τα σÞìατα στην εσωτερικÞ
ìονÜδα.
ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΧρησιìοποιÞστε αυτü το πλÞκτρο για τη
ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò και τον
προγραììατισìü του χρüνου για τιò
λειτουργßεò “ΕΝΑΡΞΗ Þ/και ÄΙΑΚΟΠΗ”.
(Λειτουργεß ìε το ìπροστινü κÜλυììα του
τηλεχειριστηρßου ανοικτü.)
ΚΟΥΜΠΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ÄΙΑΚΟΠΗΣ ΤΡΟΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ
ΑνατρÝξτε στη σελßδα 11, 12.
ΚΟΥΜΠΙ ÄΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΚΥΡÙΣΗΣ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ
ΑνατρÝξτε στη σελßδα 11, 12.
ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ÄΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ
ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
ΑνατρÝξτε στη σελßδα 10.
ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓHZ ΤΡAΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑZ
ΠιÝστε αυτü το κουìπß για να επλÝξετε τον
ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. “ ” (ΨΥΞΗ), “ ”
(ΘΕΡΜΑΝΣΗ), “
” (ΑΥΤΟΜΑΤΗ), “ ”
(ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ), “ ” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ).
ΚΟΥΜΠΙ ÄΙΑΓΡΑΦHZ ΣΥΜΒAΛΟΥ ΤΟΥ
ΦIΛΤΡΟΥ
ΑνατρÝξτε στο κεφÜλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ στο
εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει την
εσωτερικÞ ìονÜδα.
ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗΣ/ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτü το κουìπß χρησιìοποιεßται ìüνο απü το
εξειδικευìÝνο προσωπικü του σÝρβιò για λüγουò
συντÞρηοηò.
Μην χρησιìοποιεßτε αυτü το πλÞκτρο κατÜ τη
διÜρκεια τηò κανονικÞò χρÞσηò.
ÄΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
Ο διακüπτηò αυτüò ìπορεß να χρησιìοποιηθεß
Üìεσα εÜν δεν λειτουργεß το τηλεχειριστÞριο.
ÄΕΚΤΗΣ
ΛαìβÜνει τα σÞìατα απü το τηλεχειριστÞριο.

5

06_EL_3P302565-3B.fm Page 6 Thursday, September 27, 2012 9:32 PM

21

22

23

24

ΕΝÄΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Κüκκινη)
ΑυτÞ η λυχνßα παραìÝνει αναììÝνη ενþ
λειτουργεß το κλιìατιστικü. ΑναβοσβÞνει üταν
το κλιìατιστικü αντιìετωπßζει κÜποιο
πρüβληìα.
ΕΝÄΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ
(ΠρÜσινη)
Η λυχνßα αυτÞ παραìÝνει αναììÝνη üταν Ýχει
επιλεχθεß ο χρονοδιακüπτηò.
ΕΝÄΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ (Κüκκινη)
ΑνÜβει üταν πρÝπει να καθαριστεß το φßλτρο
αÝρα.
ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
(Πορτοκαλß)
ΑνÜβει üταν αρχßζει η λειτουργßα απüψυξηò.
(Στον τýπο ìüνο ψýξηò αυτÞ η λυχνßα δεν
ανÜβει.)

ΣΗΜΕΙÙΣΕΙΣ
• Για λüγουò επεξÞγησηò, üλεò οι ενδεßξειò στην
οθüνη στο Εικ. 1 αντιβαßνουν στιò καταστÜσειò
λειτουργßαò.
• Εικ. 1-2 δεßχνει το τηλεχειριστÞριο ìε το
εìπρüσθιο καπÜκι ανοιχτü.
• Αν ανÜβει η ΛΑΜΠΑ ΕΝÄΕΙΞΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ, καθαρßστε το
φßλτρο αÝρα, üπωò επεξηγεßται στο εγχειρßδιο
λειτουργßαò, που συνοδεýει την εσωτερικÞ
ìονÜδα.
ΜετÜ τον καθαρισìü και την επανεγκατÜσταση
του φßλτρου αÝρα, πιÝστε το κουìπß ìηδενισìοý
του φßλτρου στο τηλεχειριστÞριο.Η ενδεικτικÞ
λυχνßα καθαρισìοý του φßλτρου αÝρα στον δÝκτη
θα σβÞσει.
• Η ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ θα
αναβοσβÞνει üταν ενεργοποιεßτε τη συσκευÞ.
Αυτü δεν συνιστÜ δυσλειτουργßα.
• Μην τοποθετεßτε το τηλεχειριστÞριο σε σηìεßο
που να υπüκειται σε Üìεσο ηλιακü φωò. Η οθüνη
του τηλεχειριστηρßου ìπορεß να ξεβÜψει και να
ìην καταφÝρει να εìφανßσει πληροφορßεò.
[ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ]
Βεβαιωθεßτε üτι διακüπτεται τη λειτουργßα
τηò ìονÜδαò και αποσυνδÝετε τον διακüπτη
τροφοδοσßα ρεýìατοò üταν φροντßσετε το
κλιìατιστικü.
ΕÜν δεν διακοπεß η παροχÞ τροφοδοσßαò,
ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα και
τραυìατισìüò.
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4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
[ΠροφυλÜξειò κατÜ το χειρισìü του
τηλεχειριστηρßου]
Κατευθýνατε το εκπÝìπον τìÞìα του
τηλεχειριστηρßου στο λαìβÜνον τìÞìα του
κλιìατιστικοý.
ΕÜν κÜτι εìποδßζει το διÜδροìο ìετÜδοσηò και
λÞψηò απü την εσωτερικÞ ìονÜδα
στοτηλεχειριστÞριο, üπωò οι κουρτßνεò, δεν θα
λειτουργÞσει.

ÄÝêôçò
2 óýíôïìá áêïõóôéêÜ
óÞìáôá ôïõ äÝêôç
äåß÷íïõí üôé ç
ìåôÜäïóç
åêôåëÝóôçêå.
Η απüσταση ìετÜδοσηò εßναι περßπου 7 m.
Μην το αφÞνετε να πÝσει Þ να βραχεß.
Μπορεß να καταστραφεß.
ΠοτÝ ìην πατÜτε τα κουìπιÜ του
τηλεχειριστηρßου ìε ìυτερÜ αντικεßìενα.
Το τηλεχειριστÞριο ìπορεß να πÜθει ζηìιÜ.
Χþροò εγκατÜστασηò
• Εßναι πιθανü να ìην ληφθοýν σÞìατα σε χþρουò
üπου υπÜρχει ηλεκτρονικüò φωτισìüò
φθορισìοý. Παρακαλοýìε επικοινωνÞστε ìε τον
τοπικü σαò αντιπρüσωπο πριν την αγορÜ νÝων
φωτιστικþν φθορισìοý.
• ΕÜν το τηλεχειριστÞριο λειτουργεß ìε ορισìÝνεò
Üλλεò ηλεκτρικÝò συσκευÝò, ìετακινÞστε τη
συσκευÞ αυτÞ ìακριÜ Þ απευθυνθεßτε στον τοπικü
σαò αντιπρüσωπο.

ΕλληνικÜ
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ΤοποθÝτηση του τηλεχειριστηρßου στη θÞκη
του.
ΤοποθετÞστε τη θÞκη του τηλεχειριστηρßου σε Ýναν
τοßχο Þ σε ìια κολüνα ìε την προìηθευüìενη βßδα.

 

 

  

  

 

  
 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤÙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕÜν η εσωτερικÞ ìονÜδα βρßσκεται υπü κεντρικü
Ýλεγχο, θα πρÝπει να αλλÜξεi η ρýθìιση του
τηλεχειριστηρßου.
Σε αυτÞ την περßπτωση, επικοινωνÞστε ìε τον
τοπικü σαò αντιπρüσωπο.

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αν η θερìοκρασßα Þ η υγρασßα ξεπερνοýν το εýροò
λειτουργßαò*, ìπορεß να τεθοýν σε λειτουργßα
συσκευÝò ασφαλεßαò και το κλιìατιστικü ìπορεß να
ìη λειτουργÞσει Þ, σε ορισìÝνεò περιπτþσειò,
ìπορεß να στÜζει νερü απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.
* ΑνατρÝξτε στο εýροò λειτουργßαò που εìφανßζεται
στο εγχειρßδιο λειτουργßαò, το οποßο συνοδεýει την
εσωτερικÞ Þ την εξωτερικÞ ìονÜδα.



Πþò θα βÜλετε ξηρÝò ìπαταρßεò
(1) ΒγÜλτε το πßσω καπÜκι απü το
τηλεχειριστÞριο προò την
κατεýθυνση που δεßχνει το
βÝλοò.
(2) ΤοποθετÞστε τιò ìπαταρßεò.
ΧρησιìοποιÞστε ξηρÝò
ìπαταρßεò (AAA.LR03
(αλκαλικÝò)). ΤοποθετÞστε
σωστÜ τιò ξηρÝò ìπαταρßεò για
να ταιριÜζουν οι πüλοι (+) και
(-).
(3) Κλεßστε το καπÜκι.

Πüτε γßνετε αλλαγÞ των ìπαταριþν
Υπü κανονικÞ χρÞση, οι ìπαταρßεò διαρκοýν
περßπου Ýνα χρüνο. Ùστüσο, καλü θα εßναι να τιò
αλλÜζετε üταν η εσωτερικÞ ìονÜδα δεν
ανταποκρßνεται Þ ανταποκρßνεται αργÜ στιò εντολÝò
Þ εÜν η οθüνη γßνει ìαýρη.

[ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ]

6. ΧÙΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει
την εσωτερικÞ ìονÜδα.

7. ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Äεßτε την Εικ. 1 στη σελßδα [1]
• Η διαδικασßα λειτουργßαò διαφÝρει ανÜλογα ìε τον
τýπο αντλßαò θÝρìανσηò και ανÜλογα ìε τον τýπο
ìüνο ψýξηò. Απευθυνθεßτε στον τοπικü σαò
αντιπρüσωπο για να επιβεβαιþσετε τον τýπο του
συστÞìατüò σαò.
• Για να προστατευθεß η ìονÜδα ανοßξτε το γενικü
διακüπτη ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò 6 þρεò πριν
απü την Ýναρξη λειτουργßαò.
• Μην σβÞσετε την παροχÞ ρεýìατοò κατÜ την
εποχικÞ χρÞση του κλιìατιστικοý.
Αυτü εßναι απαραßτητο þστε να ενεργοποιÞσετε
το κλιìατιστικü οìαλÜ.
• ΕÜν διακοπεß η τροφοδοσßα του γενικοý διακüπτη
κατÜ τη διÜρκεια λειτουργßαò, η λειτουργßα
επανÝρχεται αυτüìατα ìετÜ την επαναφορÜ τηò
ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò.

• ΑντικαταστÞστε üλεò τιò ìπαταρßεò
ταυτüχρονα, ìη χρησιìοποιεßτε καινοýργιεò
και παλιÝò ìπαταρßεò ìαζß.
• Στην περßπτωση που το τηλεχειριστÞριο δεν
χρησιìοποιεßται για ìεγÜλο χρονικü
διÜστηìα, βγÜλτε τιò ìπαταρßεò για να
αποφýγετε τη διαρροÞ του υγροý τηò
ìπαταρßαò.

ΕλληνικÜ
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ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,
ΑΕΡΙΣΜΟΥ, KAI ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑ ΞΗΡΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘÝστε σε λειτουργßα ìε την ακüλουθη σειρÜ.
• Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ìπορεß να επιλεχθεß
ìüνο απü το Σýστηìα διαχωρισìοý αντλßαò
θερìüτηταò και το Σýστηìα ανÜκτησηò
θερìüτηταò VRV.
• Στον τýπο ìüνο ìε ψýξη, ìποροýν να επιλεχθοýν
οι λειτουργßεò “ΨΥΞΗ”, “ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ” και
“ΞΗΡΗ”.
Äεßτε την Εικ. 1-1, 2 στη σελßδα [1]

1

MODE

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠιÝστε το κουìπß ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πολλÝò φορÝò και επιλÝξτε
τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τηò επιλογÞò σαò
ìε τον ακüλουθο τρüπο.
■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗZ .................................... “ ”
Η συνιστþìενη ρýθìιση θερìοκρασßαò εßναι 26
Ýωò 28°C.
■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Θ¸ΡΜΑΝΣΗZ.......................... “ ”
Η συνιστþìενη ρýθìιση θερìοκρασßαò εßναι 18
Ýωò 23°C.
■ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.............................“ ”
• Σε αυτÞν την κατÜσταση λειτουργßαò, η
εναλλαγÞ των λειτουργιþν ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ
εκτελεßται αυτüìατα.
• Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ελÝγχει τη
θερìοκρασßα βÜσει τηò σχετικÞò ρýθìισηò,
διατηρþνταò ìια Üνετη θερìοκρασßα σε üλη τη
διÜρκεια του Ýτουò και ενεργοποιþνταò τη
λειτουργßα εξοικονüìησηò ενÝργειαò.
<ΠαρÜδειγìα>
¼ταν η εσωτερικÞ θερìοκρασßα ìειþνεται σε
25°C Þ λιγüτερο üταν η θερìοκρασßα Ýχει
ρυθìιστεß στουò 27°C στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ, πραγìατοποιεßται
εναλλαγÞ στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ¼ταν η εσωτερικÞ θερìοκρασßα
φτÜσει στουò 29°C Þ περισσüτερο,
πραγìατοποιεßται εναλλαγÞ στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ.
■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.......................... “ ”
Πραγìατοποιεßται κυκλοφορßα του αÝρα στο
δωìÜτιο.
■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
“ ”
• Η λειτουργßα αυτοý του προγρÜììατοò εßναι η
ìεßωση τηò υγρασßαò του δωìατßου, ìε την
ελÜχιστη δυνατÞ ìεßωση τηò θερìοκρασßαò.
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• Ο ìικρο-υπολογιστÞò καθορßζει αυτüìατα τιò
παραìÝτρουò ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ και ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
• Αυτü το σýστηìα δεν τßθεται σε λειτουργßα εÜν
η θερìοκρασßα του δωìατßου εßναι ìικρüτερη
απü 16°C.

2

ON OFF

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ÄΙΑΚΟΠΗΣ

ΠιÝστε το κουìπß ¸ΝΑΡΞΗΣ/ΠΑYΣΗΣ
λειτουργßαò.
Η ΕΝÄΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κüκκινο)
ανÜβει Þ σβÞνει και η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του συστÞìατοò
ξεκινÜ Þ διακüπτεται.
• ¼ταν διακüπτεται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
η λειτουργßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
εκτελεßται για 1 λεπτü για την αποìÜκρυνση τηò
θερìüτηταò απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.
ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην απενεργοποιεßτε τη ìονÜδα αìÝσωò ìετÜ
απü τη διακοπÞ τηò λειτουργßαò. Στη συνÝχεια,
περιìÝνετε τουλÜχιστον 5 λεπτÜ.
ΥπÜρχει διαρροÞ νεροý Þ κÜποιο Üλλο πρüβληìα
ìε τη ìονÜδα.
• ΜετÜ απü την αλλαγÞ των ρυθìßσεων Þ την
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ τηò
λειτουργßαò, βεβαιωθεßτε üτι ο τüνοò λÞψηò τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò παρÜγει Ýνα ηχητικü σÞìα.

■ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΨΥΞΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ)
• ΕÜν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ χρησιìοποιεßται üταν
η εσωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι χαìηλÞ, στον
εναλλÜκτη θερìüτηταò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
δηìιουργεßται παγετüò. Αυτü ìπορεß να ìειþσει
την απüδοση τηò λειτουργßαò ψýξηò. Στην
περßπτωση αυτÞ, το σýστηìα ìεταβαßνει
αυτüìατα στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ για
σýντοìο διÜστηìα.
ΚατÜ τη διÜρκεια τηò ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΨΥΞΗΣ, χρησιìοποιεßται η χαìηλÞ ταχýτητα
ανεìιστÞρα για την πρüληψη τηò ìεταφορÜò του
λιωìÝνου νεροý. (Στο τηλεχειριστÞριο εìφανßζεται
η ταχýτητα ανεìιστÞρα που Ýχει οριστεß.)
• ¼ταν η εξωτερικÞ θερìοκρασßα εßναι υψηλÞ,
απαιτεßται ορισìÝνοò χρüνοò Ýωò üτου η
εξωτερικÞ θερìοκρασßα να φτÜσει στην
καθορισìÝνη τιìÞ.

ΕλληνικÜ
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■ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• ΣυνÞθωò, ο χρüνοò που απαιτεßται για την
επßτευξη τηò ρυθìισìÝνηò εσωτερικÞò
θερìοκρασßαò εßναι περισσüτεροò στη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ παρÜ στη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ.
Συνιστοýìε να ξεκινÜτε τη λειτουργßα εκ των
προτÝρων χρησιìοποιþνταò τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ.
ΕκτελÝστε την παρακÜτω ενÝργεια για να
αποτρÝψετε τη ìεßωση τηò θερìαντικÞò
απüδοσηò και την Ýξοδοψυχροý αÝρα.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
• Καθþò χρησιìοποιεßται Ýνα σýστηìα
κυκλοφορßαò θερìοý αÝρα, απαιτεßται ορισìÝνοò
χρüνοò ìÝχρι να θερìανθεß ολüκληρο το δωìÜτιο
ìετÜ απü την Ýναρξη τηò λειτουργßαò.
• Ο εσωτερικüò ανεìιστÞραò λειτουργεß αυτüìατα,
παρÝχονταò Þπια ροÞ αÝρα, ìÝχρι η θερìοκρασßα
στο εσωτερικü του κλιìατιστικοý να φθÜσει σε Ýνα
συγκεκριìÝνο επßπεδο. Σε αυτü το χρονικü
διÜστηìα, ανÜβει η ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΨΥΞΗΣ τηò Ýνδειξηò τηò ìονÜδαò λÞψηò
φωτüò. ΑφÞστε την ωò Ýχει και περιìÝνετε για
σýντοìο διÜστηìα.
(Στο τηλεχειριστÞριο εìφανßζεται η ταχýτητα
ανεìιστÞρα που Ýχει οριστεß.)
• Η κατεýθυνση τηò εξüδου αÝρα γßνεται οριζüντια
για την αποτροπÞ εξüδου ενüò ρεýìατοò ψυχροý
αÝρα στα Üτοìα που βρßσκονται στο χþρο (το
τηλεχειριστÞριο θα εìφανßζει την καθορισìÝνη
κατεýθυνση εξüδου του αÝρα)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (Λειτουργßα
αποìÜκρυνσηò παγετοý για την εξωτερικÞ
ìονÜδα)
• Καθþò αυξÜνεται ο πÜγοò των σωληνþσεων τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò, ìειþνεται η απüδοση τηò
θερìüτηταò και το σýστηìα ìεταβαßνει στη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
• Ο θερìüò αÝραò σταìατÜ και η ΛΥΧΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ στη ìονÜδα λÞψηò
φωτüò ανÜβει.
(Στο τηλεχειριστÞριο εìφανßζεται η ταχýτητα
ανεìιστÞρα που Ýχει οριστεß.)
• ΜετÜ απü το πολý 10 λεπτÜ τηò ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΨΥΞΗΣ, το σýστηìα επανÝρχεται στη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΕλληνικÜ

• Η κατεýθυνση τηò εξüδου αÝρα γßνεται οριζüντια.
(Το τηλεχειριστÞριο εìφανßζει την κατεýθυνση τηò
ροÞò αÝρα που Ýχει οριστεß.)
• Στη διÜρκεια Þ ìετÜ τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
βγαßνουν λευκÝò αναθυìιÜσειò απü την εßσοδο Þ
την Ýξοδο αÝρα στο κλιìατιστικü.
• ΚατÜ τη διÜρκεια αυτÞò τηò λειτουργßαò ìπορεß να
ακουστεß Ýναò συριστικüò Þχοò.

ΣχετικÜ ìε τη θερìοκρασßα του εξωτερικοý
αÝρα και τη θερìαντικÞ απüδοση
• Η θερìαντικÞ απüδοση του κλιìατιστικοý
ìειþνεται καθþò πÝφτει η θερìοκρασßα του
εξωτερικοý αÝρα. Στην περßπτωση αυτÞ,
χρησιìοποιÞστε το κλιìατιστικü σε συνδυασìü ìε
Üλλα θερìαντικÜ συστÞìατα.
(¼ταν χρησιìοποιεßται ìια συσκευÞ καýσηò,
αερßζετε τακτικÜ το δωìÜτιο.)
Μην χρησιìοποιεßτε τη συσκευÞ καýσηò σε ìÝρη
üπου ο αÝραò του κλιìατιστικοý παρÝχεται
απευθεßαò σε αυτÞν.
• ¼ταν ο θερìüò αÝραò παραìÝνει κÜτω απü την
οροφÞ και τα πüδια σαò δεν θερìαßνονται, σαò
συνιστοýìε να χρησιìοποιÞσετε Ýναν
κυκλοφορητÞ (Ýναν ανεìιστÞρα για την
κυκλοφορßα του αÝρα στο εσωτερικü του
δωìατßου). Για λεπτοìÝρειεò, συìβουλευτεßτε τον
τοπικü σαò αντιπρüσωπο.
• ¼ταν η εσωτερικÞ θερìοκρασßα υπερβεß την
καθορισìÝνη θερìοκρασßα, το κλιìατιστικü
διοχετεýει ìια ελαφριÜ αýρα (ìεταβαßνει σε Þπιο
αÝρα). Η διεýθυνση ροÞò αÝρα γßνεται οριζüντια.
(Στο τηλεχειριστÞριο εìφανßζεται η ταχýτητα
ανεìιστÞρα και η διεýθυνση ροÞò αÝρα που Ýχουν
οριστεß.)

■ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
• ΑυτÞ η λειτουργßα ìειþνει την υγρασßα χωρßò
ìεßωση τηò εσωτερικÞò θερìοκρασßαò. ¼ταν
πατÞσετε το κουìπß λειτουργßαò, η εσωτερικÞ
θερìοκρασßα θα γßνει η καθορισìÝνη
θερìοκρασßα. Στο σηìεßο αυτü, η ταχýτητα
ανεìιστÞρα και η θερìοκρασßα ρυθìßζονται
αυτüìατα, εποìÝνωò, το τηλεχειριστÞριο δεν
εìφανßζει την ταχýτητα ανεìιστÞρα και τη
θερìοκρασßα που Ýχει οριστεß.
Για να ìειþσετε αποτελεσìατικÜ τη θερìοκρασßα
και την υγρασßα του εσωτερικοý χþρου, ìειþστε
πρþτα την εσωτερικÞ θερìοκρασßα
χρησιìοποιþνταò τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ και,
στη συνÝχεια, χρησιìοποιÞστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ. ¼ταν ìειωθεß
η εσωτερικÞ θερìοκρασßα ενδÝχεται να
σταìατÞσει η ροÞ του αÝρα απü την εσωτερικÞ
ìονÜδα.
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• ¼ταν λειτουργεß συνεχþò στην κατεýθυνση τηò
ροÞò αÝροò προò τα κÜτω, ο αÝραò φυσÜει στην
αυτüìατα καθορισìÝνη κατεýθυνση για ìια
χρονικÞ περßοδο, þστε να αποφευχθεß η
συìπýκνωση του οριζüντιου πτερυγßου.
• ΕÜν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ χρησιìοποιεßται üταν η εσωτερικÞ
θερìοκρασßα εßναι χαìηλÞ, σχηìατßζεται παγετüò
στον εναλλÜκτη θερìüτηταò τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò. Στην περßπτωση αυτÞ, το σýστηìα
ìεταβαßνει αυτüìατα στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΨΥΞΗΣ για σýντοìο διÜστηìα.

ΡΥΘΜΙΣΗ
Για τον προγραììατισìü ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ,
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και ÄΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ, ακολουθÞστε τη διαδικασßα που
περιγρÜφεται παρακÜτω.
DOWN

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

UP

ΠιÝστε το κουìπß ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και προγραììατßστε τη
θερìοκρασßα ρýθìισηò.
ΚÜθε φορÜ που πιÝζετε αυτü το κουìπß, η
θερìοκρασßα ρýθìιοηò αυξÜνεται κατÜ 1°C.
UP

DOWN

ΚÜθε φορÜ που πιÝζετε αυτü το κουìπß,
η θερìοκρασßα ìειþνεται κατÜ 1°C.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Η περιοχÞ ρýθìισηò τηò θερìοκρασßαò στο
τηλεχειριστÞριο εßναι απü 16°C Ýωò 32°C.
• ΜετÜ απü την αλλαγÞ των ρυθìßσεων Þ την
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ τηò
λειτουργßαò, βεβαιωθεßτε üτι ο τüνοò λÞψηò τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò παρÜγει Ýνα ηχητικü σÞìα.
FAN

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΠιÝστε το κουìπß ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
Μπορεßτε να επιλÝξετε ΧαìηλÞ, Μεσαßα Þ ΥψηλÞ
ταχýτητα ανεìιστÞρα.
• Το ìικροκýκλωìα ενδÝχεται να ελÝγχει ορισìÝνεò
φορÝò την ταχýτητα του ανεìιστÞρα για την
προστασßα τηò ìονÜδαò.
• Η ταχýτητα ανεìιστÞρα ενδÝχεται να αλλÜξει
αυτüìατα ανÜλογα ìε την εσωτερικÞ
θερìοκρασßα.
Ο ανεìιστÞραò ìπορεß να σταìατÞσει, αλλÜ αυτü
εßναι φυσιολογικü.
• Η ολοκλÞρωση τηò αλλαγÞò τηò ροÞò αÝρα
ενδÝχεται να διαρκÝσει ορισìÝνο χρüνο. Ùστüσο,
αυτü εßναι φυσιολογικü.
• Η ταχýτητα ανεìιστÞρα δεν ìπορεß να ρυθìιστεß
σε “αυτüìατη”.
SWING

PΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ
ΑΕΡΑ

• Äεν ìπορεßτε να ορßσετε τη θερìοκρασßα στη
λειτουργßα ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.
Στην περßπτωση αυτüìατηò λειτουργßαò

UP

DOWN

ΚÜθε φορÜ που πιÝζετε το κουìπß, η
ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò ìεταβÜλλεται
στην πλευρÜ “H”.

 





ΚÜθε φορÜ που πιÝζετε το κουìπß, η
ρýθìιση τηò θερìοκρασßαò ìεταβÜλλεται
στην πλευρÜ “L”.
[°C]

Ρýθìιση
θερìοκρασßαò

H

■

M

■

L

25

23

22

21

19

• Η ρýθìιοη εßναι αδýνατη για τη λειτουργßα
ανεìιστÞρα.

10

ΕλληνικÜ

06_EL_3P302565-3B.fm Page 11 Thursday, September 27, 2012 9:32 PM

ΠιÝστε το κουìπß ΡΥΘΜΙΣΗ ÄΙΕΥΘΥΝΣΗΕ
ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ για να επιλÝξετε τη
διεýθυνση του αÝρα üπωò φαßνεται
παρακÜτω.
Εìφανßζεται η ΕΝÄΕΙΞΗ και η
κατεýθυνση ροÞò του αÝρα αλλÜζει
συνεχþò.
(Αυτüìατη ρýθìιση ταλÜντωσηò)
ΠιÝστε το κουìπß ΡΥΘΜΙΣΗ
ÄΙΕΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ
ΑΕΡΑ για να επιλÝξετε τη
διεýθυνοη αÝρα που επιθυìεßτε.
Η Ýνδειξη ΕΝÄΕΙΞΗ εξαφανßζεται
üταν η κατεýθυνση τηò ροÞ αÝροò
Ýχει οριστεß (ρýθìιση ορισìÝνηò
κατεýθυνση τηò ροÞò αÝροò).

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
Στιò ακüλουθεò συνθÞκεò, ο ìικροϋπολο-γιστÞò
ελÝγχει τη διεýθυνοη ροÞò αÝρα που ìπορεß να εßναι
διαφορετικÞ απü την Ýνδειξη.
• ΨΥΞΗ
• ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΨΥΞΗ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
Ο αÝραò φυσÜει
στην αυτüìατα
ρυθìισìÝνη
κατεýθυνση για
ορισìÝνο χρονικü
διÜστηìα για την
αποφυγÞ
συìπýκνωσηò στα
οριζüντια
Äιεýθυνση
πτερýγια.
επÜνω και
• ¼ταν λειτουργεß
κÜτω
συνεχþò ìε
καθοδικÞ
διεýθυνση ροÞò
του αÝρα

Τρüποò
λειτουργßαò

• ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η κατεýθυνση εξüδου
του αÝρα γßνεται
οριζüντια Ýτσι þστε να
ìην κατευθýνεται
απευθεßαò προò το
σþìα σαò.
• Οταν η θερìοκρασßα δωìατßου
εßναι υψηλüτερη
απü τη ρυθìισìÝνη
θερìοκρασßα.
• ¼ταν ξεκινÜ η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Þ
κατÜ τη διÜρκεια
τηò ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΨΥΞΗΣ (εÜν
σχηìατßζεται
παγετüò στην
εξωτερικÞ ìονÜδα)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ
ΘÝστε σε λειτουργßα ìε την ακüλουθη σειρÜ.
• Ο χρονοδιακüπτηò λειτουργεß ìε τουò
ακüλουθουò δýο τρüπουò.
Προγραììατισìüò του χρονικοý διαστÞìατοò
παýσηò λειτουργßαò (
)
.... Το σýστηìα διακüπτει τη λειτουργßα üταν
περÜσει το επιλεγìÝνο χρονικü διÜστηìα.
Προγραììατισìüò του χρονικοý διαστÞìατοò
εκκßνησηò (
)
.... Το σýστηìα τßθεται σε λειτουργßα üταν περÜσει
το επιλεγìÝνο χρονικü διÜστηìα.
• Οι χρüνοι Ýναρξηò και παýσηò λειτουργßαò πρÝπει
να ρυθìιστοýν ìαζß.
• Η ρýθìιση του χρονοδιακüπτη ισχýει ìüνο για ìßα
φορÜ. ¼ταν χρησιìοποιεßτε τη λειτουργßα
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ καθηìερινÜ, η ρýθìιση εßναι
απαραßτητη πριν απü κÜθε χρÞση.

1

TIMER

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ

ΠιÝστε το κουìπß ¸ΝΑΡΞΗ/ΠΑYΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑZ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚ¼ΠΤΗ
πολλÝò φορεò και επιλÝξτε στην οθüνη
τον επιθυìητü τρüπο λειουργßαò
Η οθüνη αναβοσβÞνει.
Για ρýθìιση του χρüνου παýσηò λειτουργßαò στο
χρονοδιακüπτη.... “
”
Για ρýθìιση του χρüνου Ýναρξηò λειτουργßαò στο
χρονοδιακüπτη .... “
”

2

UP
DOWN

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ÙΡΑΣ

ΠιÝστε το κουìπß ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟY
του χρüνου και ρυθìßστε το χρüνο
παýσηò και Ýναρξηò λειτουργßαò του
συστÞìατοò.

UP

DOWN

Οταν πιÝσετε αυτü το κουìπß,
ο χρüνοò αυξÜνεται κατÜ ìια þρα.
Οταν πιÝσετε αυτü το κουìπß,
ο χρüνοò ìειþνεται κατÜ ìßα þρα.

• ΚρατÞστε πατηìÝνο το πλÞκτρο για συνεχÞ
αλλαγÞ του χρüνου ρýθìισηò.
• Ο χρονοδιακüπτηò ìπορεß να προγραììατιστεß
για Ýωò 72 þρεò.

ΕλληνικÜ
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3

EΦΕÄΡΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ

RESERVE

ΠιÝστε το κουìπß ΕΦΕÄΡΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗΣ
Η διαδικασßα ρýθìιοηò του χρονοδιακüπτη
σταìατÜ.
Η Ýνδειξη απü αναβοσβÞνουσα γßνεται σταθερÞ.
• Βεβαιωθεßτε üτι ο τüνοò δÝκτη τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò κÜνει Ýναν χαρακτηριστικü Þχο.
ΕÜν ο τüνοò δÝκτη δεν ακοýγεται, πατÞστε το
πλÞκτρο ΑΚΥΡÙΣΗ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ, και
ìετÜ ορßστε τον χρονοδιακüπτη ακολουθþνταò
τα βÞìατα 1 ìÝχρι 3 ξανÜ.

4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
¼ταν το τηλεχειριστÞριο δεν λειτουργεß λüγω
αστοχßα τηò ìπαταρßαò Þ ÝλλειψÞ τηò,
χρησιìοποιεßστε τον διακüπτη στη σχÜρα
αναρρüφησηò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò. ¼ταν το
τηλεχειριστÞριο δεν λειτουργεß, ακüìη και εÜν οι
ìπαταρßεò Ýχουν αντικατασταθεß, επικοινωνÞστε ìε
τον τοπικü Ýìπορο.

[ΕΚΚΙΝΗΣΗ]

1

Για να πιÝσετε το ÄΙΑΚΟΠΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.

• Το κλιìατιστικü λειτουργεß στην προηγοýìενη
κατÜσταση.
• Το σýστηìα λειτουργεß ìε την προηγοýìενη
ταχýτητα ανεìιστÞρα που Ýχει καθοριστεß.

ΑΚΥΡÙΣΗ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ

CANCEL

ΠατÞστε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΚΥΡÙΣΗ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ για να ακυρþσετε τον
προγραììατισìü.
Η Ýνδειξη εξαφανßζεται.
• Βεβαιωθεßτε üτι ο τüνοò λÞψηò τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò παρÜγει Ýνα ηχητικü σÞìα. ΕÜν ο
τüνοò δÝκτη δεν ακοýγεται, ορßστε τον
χρονοδιακüπτη ακολουθþνταò τα βÞìατα 1
ìÝχρι 3 και ìετÜ πατÞστε το πλÞκτρο
ΑΚΥΡÙΣΗ ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ ξανÜ.

1 2

Για παρÜδειγìα.
ON OFF

TEMP
TIME

C
UP
FAN

DOWN

RESERVE CANCEL

hr.
TIMER

hr.
MODE

Οταν ο χρονοδιακü-πτηò
εßναι προγραììατισìÝνοò
να σταìατÞσει το σýστηìα
ìετÜ απü 3 þρεò και να
ξεκινÞσει το σýστηìα ìετÜ
απü 4 þρεò το σýστηìα θα
σταìατÞσει ìετÜ απü 3
þρεò, κατüπιν 1 þρα
αργüτερα το σýστηìα θα
ξεκινÞσει.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Οταν προγραììατιστεß ο χρονοδιακüπτηò, στην
οθüνη εìφανßζεται ο χρüνοò που αποìÝνει.

12

ΑυτÞ η Ýνδειξη βρßσκεται κοντÜ στην Ýξοδο αÝρα τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò. (ΑνατρÝξτε στην Εικ. 2-1 τηò
σελßδαò [1])

[ÄΙΑΚΟΠΗ]

2

ΠιÝστε το ÄΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ξανÜ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑÄΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ¹ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ÄΥΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙÙΝ
Εκτüò απü τον ατοìικü Ýλεγχο (ìε Ýνα
τηλεχειριστÞριο για κÜθε ìονÜδα), το σýστηìα αυτü
παρÝχει ακüìη δýο τρüπουò ελÝγχου. ΕÜν η ìονÜδα
σαò εßναι Ýνα απü τα ακüλουθα συστÞìατα ελÝγχου,
ελÝγξτε τα παρακÜτω.

ΕλληνικÜ
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■ Οìαδικü σýστηìα ελÝγχου
• ¸να τηλεχειριστÞριο ελÝγχει Ýωò
16 εσωτερικÝò ìονÜδεò.
• ¼λεò οι εσωτερικÝò ìονÜδεò Ýχουν ρυθìιστεß ìε
τον ßδιο τρüπο.





8. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει
την εσωτερικÞ ìονÜδα.

9. ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει
την εσωτερικÞ ìονÜδα.


■ Σýστηìα ελÝγχου ìε δýο τηλεχειριστÞρια
Μßα εσωτερικÞ ìονÜδα ελÝγχεται απü δýο
τηλεχειριστÞρια (ενσýρìατο και ασýρìατο). (στην
περßπτωση οìαδικοý συστÞìατοò ελÝγχου, ìßα
οìÜδα εσωτερικþν ìονÜδων)
Η ìονÜδα ακολουθεß την ατοìικÞ λειτουργεßα.
• Äεν ìπορεßτε να Ýχετε Ýνα σýστηìα ελÝγχου δýο
τηλεχειριστηρßων ìüνο ìε ασýρìατα
τηλεχειριστÞρια. (Θα εßναι Ýνα σýστηìα ìε δýο
τηλεχειριστÞρια που Ýχει Ýνα ενσýρìατο και Ýνα
ασýρìατο τηλεχειριστÞριο.)
• Σε Ýνα σýστηìα ìε δýο τηλεχειριστÞρια, το
ασýρìατο τηλεχειριστÞριο δεν ìπορεß να ελÝγξει
τη λειτουργßα του χρονοδιακüπτη.
• Ενþ εκτελεßται ο Ýλεγχοò των δýο
τηλεχειριστηρßων, το ασýρìατο τηλεχειριστÞριο
εìφανßζει ìüνο την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
• ΕÜν το ασýρìατο τηλεχειριστÞριο χρησιìοποιεßται
για τη λειτουργßα, η Ýνδειξη στο ασýρìατο
τηλεχειριστÞριο δεν αλλÜζει.




ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Απευθυνθεßτε στον τοπικü σαò αντιπρüσωπο σε
περßπτωση αλλαγÞò του συνδυασìοý Þ τηò
ρýθìισηò οìαδικοý ελÝγχου και των συστηìÜτων
ελÝγχου ìε δýο τηλεχειριστÞρια.
• Μην αλλÜξετε ìüνοι σαò το συνδυασìü και τιò
ρυθìßσειò των συστηìÜτων οìαδικοý ελÝγχου και
ελÝγχου δýο τηλεχειριστηρßων, αλλÜ
απευθυνθεßτε στον τοπικü σαò αντιπρüσωπο για
αυτÝò τιò ενÝργειεò.

ΕλληνικÜ

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
(ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣÙΠΙΚΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει
την εσωτερικÞ ìονÜδα.

11. ÄΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει
την εσωτερικÞ ìονÜδα.
Και τα παρακÜτω συìπτþìατα δεν
υποδεικνýουν βλÜβη του κλιìατιστικοý
I. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ÄΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
• Ο τüνοò λÞψηò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
παρÜγει τρßα ηχητικÜ σÞìατα (συνÞθωò,
“ìπιπ-ìπιπ”).
Αυτü συìβαßνει επειδÞ το σýστηìα βρßσκεται
υπü κεντρικü Ýλεγχο.
• ΜετÜ απü την Ýναρξη τηò HEAT OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), η
ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ που
βρßσκεται στην οθüνη τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò ανÜβει.
Ο εσωτερικüò ανεìιστÞραò λειτουργεß
αυτüìατα, παρÝχονταò Þπια ροÞ αÝρα, ìÝχρι η
θερìοκρασßα στο εσωτερικü του κλιìατιστικοý
να φθÜσει σε Ýνα συγκεκριìÝνο επßπεδο. Σε
αυτü το χρονικü διÜστηìα, ανÜβει η ΛΥΧΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ τηò Ýνδειξηò τηò
ìονÜδαò λÞψηò φωτüò. ΑφÞστε την ωò Ýχει
και περιìÝνετε για σýντοìο διÜστηìα.
II. Η ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤÙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙÙΝ ΨΥΞΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ÄΕΝ ΕΙΝΑΙ ÄΥΝΑΤΗ
• Ο τüνοò λÞψηò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
παρÜγει Ýνα παρατεταìÝνο ηχητικü σÞìα.
Στην εσωτερικÞ ìονÜδα ορßστηκε ìια ìη
διαθÝσιìη κατÜσταση κατÜ τη διÜρκεια του
ελÝγχου εναλλαγÞò λειτουργιþν.
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III. ÄΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝÄΕΙΞΗ ¹
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ
• ¼ταν πιÝζετε Ýνα πλÞκτρο στο
τηλεχειριστÞριο.
Οι ìπαταρßεò Ýχουν εξαντληθεß.

12. ΠÙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ÄΙΑΓΝÙΣΗ ΤÙΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤÙΝ
I. ÄΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
¼ταν το κλιìατιστικü σταìατÜ σε κατÜσταση
Ýκτακτηò ανÜγκηò, η ΕΝÄΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στην εσωτερικÞ ìονÜδα
αρχßζει να αναβοσβÞνει.
Για να διαβÜσετε τον κωδικü δυσλειτουρßαò
που εìφανßζεται στην οθüνη, ακολουθÞστε τα
παρακÜτω βÞìατα. Συìβουλευτεßτε τον
τοπικü σαò αντιπρüσωπο Ýχονταò ìαζß σαò
αυτüν τον κωδικü. Θα σαò βοηθÞσει να
εντοπßσετε επακριβþò την αιτßα του
προβλÞìατοò, επισπεýδονταò την επισκευÞ.
24
6 TEMP
TIME
UP
FAN
UNIT NO.

DOWN

24
6

MODE

35
7

SWING

ΠιÝστε για αλλαγÞ του αριθìοý τηò ìονÜδαò ìÝχρι
να ακουστεß απü την εσωτερικÞ ìονÜδα Ýνα
ακουστικü σÞìα και εκτελÝστε την ακüλουθη
επÝìβαση ανÜλογα ìε τον αριθìü ακουστικþν
σηìÜτων.
Αριθìüò ακουστικþν σηìÜτων
3 σýντοìοι Þχοι.......ΕκτελÝστε üλα τα βÞìα απü
3 Ýωò 6 .
1 σýντοìοò Þχοò .....ΕκτελÝστε τα βÞìατα 3 και
6 .
1 Þχοò διαρκεßαò .....ΚανονικÞ κατÜσταση

3

MODE

Η Ýνδειξη “ ” αριστερÜ απü τον κωδικü
δυσλειτουργßαò αναβοσβÞνει.

UP
DOWN

ΠιÝστε το κουìπß ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ και αλλÜξτε τον κωδικü
δυσλειτουργßαò.
ΠιÝστε ìÝχρι να ακουστεß δýο φορÝò το ακουστικü
σÞìα απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.

/TEST

1

TEST

ΠατÞστε το ΠΛΗΚΤΡΟ INSPECTION/TEST
OPERATION (ΕΠΙΘΕÙΡΗΣΗ/ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να επιλÝξετε τη λειτουργßα
επιθεþρησηò “ ”.
Στην οθüνη εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ” να
αναβοσβÞνει.
ΑνÜβει η Ýνδειξη αριθìοý ìονÜδαò “UNIT No.”.

14

DOWN

ΠιÝστε το κουìπß ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ¼Σ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ και αλλÜξτε τον αριθìü
τηò ìονÜδαò.

4

RESERVE CANCEL
TIMER

1

UP

ΠιÝστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ON OFF

CODE

2

5

MODE

ΠιÝστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Η Ýνδειξη “ ” στην αριστερÞ πλευρÜ του κωδικοý
δυσλειτουργßαò αναβοσβÞνει.

6

UP
DOWN

ΠιÝστε το κουìπß ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΟÄΙΑΚΟΠΤΗ και αλλÜξτε τον κωδικü
δυσλειτουργßαò.
ΠιÝστε ìÝχρι να ακουστεß Ýνα ακουστικü σÞìα
διαρκεßαò απü την εσωτερικÞ ìονÜδα. Ο κωδικüò
δυσλειτουργßαò διορθþνεται üταν η εσωτερικÞ
ìονÜδα εκπÝìψει Ýνα ακουστικü σÞìα διαρκεßαò.

ΕλληνικÜ

06_EL_3P302565-3B.fm Page 15 Thursday, September 27, 2012 9:32 PM

7

MODE

Μηδενßστε την οθüνη

ΠιÝστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για επαναφορÜ τηò οθüνηò
στην κανονικÞ κατÜσταση.
II. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤÙΣΗ ÄΙΑΚΟΠΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
1. Η ìονÜδα δεν λειτουργεß καθüλου.
• ΕλÝγξτε εÜν ο δÝκτηò εßναι εκτεθηìÝνοò στο
ηλιακü Þ σε δυνατü φωò. ΚρατÞστε το δÝκτη
ìακριÜ απü το φωò.
• ΕλÝγξτε εÜν υπÜρχουν ìπαταρßεò στο
τηλεχειριστÞριο. ΒÜλτε ìπαταρßεò.
• ΕλÝγξτε εÜν ο αριθìüò τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò και ο αριθìüò του ασýρìατου
τηλεχειριστηρßου εßναι ßδια.

ΕπικοινωνÞστε ìε τον τοπικü σαò
αντιπρüσωπο στην παρακÜτω περßπτωση.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
ΕÜν ανιχνεýσετε οσìÞ καìÝνου υλικοý,
ΚΛΕΙΣΤΕ το ρεýìα αìÝσωò και επικοινωνÞστε
ìε τον τοπικü Ýìπορο. Η χρÞση του
εξοπλισìοý σε οτιδÞποτε Üλλο εκτüò απü τη
δηìιουργßα των κατÜλληλων συνθηκþν
λειοτυργßαò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στη
συσκευÞ, ηλεκτροπληξßα και/Þ πυρκαγιÜ.
[Πρüβληìα]
Η ΕΝÄΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò αναβοσβÞνει και η ìονÜδα δεν
εκτελεß καìßα λειτουργßα. (ΑνατρÝξτε στη σελßδα 6)

  
  
 



 
  

ON OFF

Áñéèìüò

TEMP
TIME
UP

CODE
FAN
UNIT NO.

DOWN

RESERVE CANCEL
TIMER

ΘÝστε σε λειτουργßα την εσωτερικÞ ìονÜδα ìε
το τηλεχειριστÞριο που Ýχει τον ßδιο αριθìü.
Το σÞìα που ìεταδßδεται απü Ýνα
τηλεχειριστÞριο ìε διαφορετικü αριθìü δεν
γßνεται δεκτü. (ΕÜν δεν αναφÝρεται ο αριθìüò,
εννοεßται το “1”)
2. Το σýστηìα λειτουργεß αλλÜ δων ψýχει
οýτε θερìαßνει ικανοποιητικÜ.
• ΕλÝγξτε εÜν η θερìοκρασßα που Ýχει οριστεß
δεν εßναι κατÜλληλη. (ΑνατρÝξτε στη σελßδα 10)
• ΕλÝγξτε Ýνα το ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Ýχει οριστεß στο ΧΑΜΗΛΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ. (ΑνατρÝξτε στη σελßδα 10)
• ΕλÝγξτε εÜν η κατεýθυνση τηò ροÞò αÝρα δεν
εßναι κατÜλληλη. (ΑνατρÝξτε στη σελßδα 10)

MODE
SWING

/TEST

 
 !"#
[ΕνÝργεια αποκατÜστασηò]
ΕλÝγξτε τον κωδικü δυσλειτουργßαò (A1 - UF) στο
τηλεχειριστÞριο και επικοινωνÞστε ìε τον τοπικü
σαò αντιπρüσωπο. (ΑνατρÝξτε στη σελßδα 14)

ΕÜν το πρüβληìα δεν επιλυθεß αφοý ελÝγξετε
τα παραπÜνω σηìεßα, ìην προσπαθÞσετε να
το επιδιορθþσετε ìüνοι σαò. Σε αυτÝò τιò
περιπτþσειò, συìβουλευθεßτε πÜντα τον
τοπικü σαò αντιπρüσωπο. ΚατÜ την
επικοινωνßα σαò, αναφÝρετε το σýìπτωìα και
το üνοìα ìοντÝλου (εìφανßζεται στην ετικÝτα
του κατασκευαστÞ).
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