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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner. Carefully read 
this operation manual before using the air conditioner. It will tell you 
how to use the unit properly and help you if any trouble occurs. After 
reading the manual, keep it in your custody for future reference.
See also the operation manual included with the indoor unit for 
details on the indoor unit.
Store the operation manual included with the indoor unit together 
with this operation manual in a safe place.
After receiving the warranty card from the dealer, store it in a safe 
place.

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, daß Sie sich für ein 

Klimagerät von Daikin entschieden haben. Lesen Sie sich diese 

Bedienungsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Klimagerät 

in Betrieb nehmen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät korrekt 

betreiben. Zudem hilft sie Ihnen, falls Störungen auftreten sollten. 

Bewahren Sie die Anweisung gut auf, wenn Sie sie durchgelesen 

haben, damit Sie auch später noch darin nachschlagen können.

Schlagen Sie bezüglich Einzelheiten über das Innengerät auch in 

der Bedienungsanleitung des Innengerätes nach.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Innengerätes zusam-

men mit dieser Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Nachdem Sie die Garantiekarte von Ihrem Händler erhalten 

haben, bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Nous vous remercions d’avoir acheté ce climatiseur Daikin. Lisez 
soigneusement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser le climati-
seur. Il vous enseignera à utiliser correctement l’unité et vous aid-
era en cas de panne. Après avoir lu le manuel, rangez-le en vue 
d’une utilisation ultérieure.
Pour plus de détails concernant l’unité intérieure, reportez-vous 
également au manuel d’utilisation accompagnant l’unité intérieure.
Conservez le manuel d’utilisation accompagnant l’unité intérieure 
avec ce manuel d’utilisation dans un endroit sûr.
Après avoir reçu la carte de garantie du revendeur, conservez-la 
dans un endroit sûr.

Gracias por adquirir este sistema de climatización Daikin. Lea detenida-

mente este manual de funcionamiento antes de utilizar el sistema de cli-

matización. En él encontrará indicaciones acerca de cómo utilizar la 

unidad correctamente y le ayudará en caso de que se produzca algún 

problema. Tras leerlo, consérvelo para futura referencia.

Consulte también el manual de funcionamiento que se incluye con la uni-

dad interior para obtener detalles sobre ésta.

Guarde el manual de funcionamiento incluido con la unidad interior junto 

con este manual de funcionamiento en un lugar seguro.

Una vez que reciba la tarjeta de garantía del concesionario, guárdela en 

un lugar seguro.

Grazie per avere acquistato questo condizionatore d’aria 

Daikin. Prima di utilizzare quest’ultimo, leggere attentam-

ente il presente manuale d’uso, che illustra le modalità di 

utilizzo corretto e fornisce un supporto nell’eventualità di 

problemi di funzionamento. Dopo averlo letto, conservare

il presente manuale per potervi fare riferimento in seguito.

Si veda inoltre il manuale delle istruzioni in dotazione 

all’unità interna per ulteriori dettagli relativi all’unità interna.

Conservare il manuale delle istruzioni in dotazione 

all’unità interna con l’unità interna in un luogo sicuro.

Dopo aver ricevuto il documento di garanzia dal rivendi-

tore, conservarlo in un luogo sicuro.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτό το κλιµατιστικό Daikin. ∆ιαβάστε 

προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού πριν χρησιµοποιήσετε το 

κλιµατιστικό. Θα σας ενηµερώσει σχετικά µε τον τρόπο χρήσης της µονάδας 

και θα σας βοηθήσει αν προκύψουν προβλήµατα. Αφού διαβάσετε το 

εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές µέρος, για µελλοντική αναφορά.

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την εσωτερική µονάδα, δείτε επίσης το 

εγχειρίδιο χειρισµού που περιλαµβάνεται µαζί µε την εσωτερική µονάδα. 

Φυλάξτε µαζί σε ασφαλές µέρος, τόσο αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού όσο και 

το εγχειρίδιο χειρισµού που περιλαµβάνεται µαζί µε την εσωτερική µονάδα.

Αφού λάβετε την κάρτα εγγύησης από τον αντιπρόσωπο, φυλάξτε την σε 

ασφαλές µέρος.

Hartelijk dank voor uw keuze van een Daikin airconditioner. 

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de 

airconditioner in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing kunt 

u lezen hoe u het apparaat op de juiste manier gebruikt en wat 

u kunt doen bij storingen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor 

het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.

Zie ook de gebruiksaanwijzing behorend bij de binnenunit voor 

bijzonderheden over de binnenunit.

Bewaar de gebruiksaanwijzing behorend bij de binnenunit 

samen met deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

Nadat u de garantiekaart van de dealer heeft ontvangen, deze 

op een veilige plaats bewaren.

Obrigado por comprar este aparelho de ar condicionado Daikin. 

Leia atentamente este manual de funcionamento antes de usar o 

aparelho de ar condicionado. O manual indica como utilizar a uni-

dade correctamente e poderá ajudá-lo caso ocorra algum pro-

blema. Depois de ler o manual, mantenha-o acessível para futura 

referência.

Consulte também o manual de funcionamento da unidade interior 

para obter informações relativas à mesma.

Guarde o manual de funcionamento da unidade interior em con-

junto com este manual de funcionamento num local seguro.

Depois de receber o cartão de garantia do vendedor, guarde-o 

num local seguro.

Ñïàñèáî çà ïîêóïêó äàííîãî êîíäèöèîíåðà ôèðìû Daikin. Äî íà÷àëà 

ðàáîòû ñ êîíäèöèîíåðîì âíèìàòåëüíî èçó÷èòå äàííîå ðóêîâîäñòâî ïî 

ýêñïëóàòàöèè. Â íåì èçëàãàþòñÿ ïðàâèëà íàäëåæàùåãî ïîëüçîâàíèÿ 

óñòðîéñòâîì è ïðèâîäÿòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïîëüçîâàòåëþ ïî ïîèñêó è 

óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé. Ïîñëå èçó÷åíèÿ ðóêîâîäñòâà ñîõðàíèòå åãî 

äëÿ îáðàùåíèé â áóäóùåì.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî âíóòðåííåìó áëîêó ïðèâåäåíà â ðóêîâîäñòâå ïî 

ýêñïëóàòàöèè, ïðèëàãàåìîìó ê âíóòðåííåìó áëîêó. 

Õðàíèòå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè, ïðèëàãàåìîå ê âíóòðåííåìó áëîêó, 

âìåñòå ñ äàííûì ðóêîâîäñòâîì ïî ýêñïëóàòàöèè â íàäåæíîì ìåñòå. 

Ïîëó÷èâ ãàðàíòèéíûé òàëîí îò äèëåðà, ñïðÿ÷üòå åãî â íàäåæíîå ìåñòî.

Daikin klimalarını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimayı kullanmadan önce kul�
lanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu size üniteyi nasıl kullanmanız gerektiği ve 
eğer herhangi bir sorun oluşursa yardım konusunda bilgi verecektir. Kullanma kılavu�
zunu okuduktan sonra, ileride başvurmak için saklayınız. 
Ayrıca iç mekan ünitesi ile birlikte bulunan iç mekan ünitesinin detaylarına ilişkin kul�
lanım kılavuzunu da okuyunuz. 
İç mekan ünitesi kullanım kılavuzu ve kullanım kılavuzunu birlikte, güvenli bir yerde 
saklayınız. 
Satıcıdan garanti belgesini aldıktan sonra, güvenli bir yerde saklayınız.
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Κλιµατιστικό µε σύστηµα VRVIII
Σειρά VRVIII-Q Εγχειρίδιο λειτουργίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ......................... 1
2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ............................................ 4
3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ................................................... 5

4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ
(∆είτε τις εικόνες 2 και 3)................................. 5

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ................................ 7
6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ............................ 7
7. ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ................................... 12
8. ΕΠΟΧΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ............................... 12
9. ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ∆ΕΝ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ........................................... 13

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ........................... 15

Σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν το 
ψυκτικό υγρό που χρησιµοποιείται
Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερµοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο 
του Κιότο.

(1) GWP = δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη

Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για 
διαρροές ψυκτικού υγρού σύµφωνα µε Ευρωπαϊκή 
ή τοπική νοµοθεσία. 
Επικοινωνήστε µε τον τοπικό διανοµέα για 
περισσότερες πληροφορίες.

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να απολαύσετε τα πλήρη πλεονεκτήµατα των 
λειτουργιών του κλιµατιστικού και να αποφύγετε 
κάποια δυσλειτουργία λόγο εσφαλµένου τρόπο 
µεταχείρισης, σας συνιστούµε να διαβάστε αυτό το 
εγχειρίδιο οδηγήσεως προσεκτικά πριν την χρήση.
Αυτό το κλιµατιστικό χαρακτηρίζεται ως “συσκευές 
µη προσβάσιµες από το ευρύ κοινό”.

• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται εδώ 
χαρακτηρίζονται ως ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιέχουν σηµαντικές 
πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια. 
Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις 
προφυλάξεις χωρίς παράληψη.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ .....Αν παραλείψετε να 
ακολουθήσετε αυτές τις 
οδηγίες σωστά, µπορεί να 
προκληθεί τραυµατισµός 
ατόµων ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ...........Αν παραλείψετε να 
ακολουθήσετε αυτές τις 
οδηγίες σωστά, µπορεί να 
προκληθεί τραυµατισµός 
ατόµων ο οποίος µπορεί να 
είναι σοβαρός ανάλογα µε 
τις καταστάσεις.

• Αφού διαβάσατε, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο 
σε µια προσβάσιµη θέση έτσι ώστε να 
µπορείτε να αναφέρεστε σ’ αυτό οποτεδήποτε 
απαιτείται. Εάν µεταβιβάζετε τη συσκευή σε 
ένα νέο χρήστη, σιγουρευτείτε να του 
παραδώσετε και το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
∆ώστε προσοχή στο ότι η παρατεταµένη, 
άµεση έκθεση στον αέρα ψύξης ή θέρµανσης 
από το κλιµατιστικό, ή στον αέρα που είναι 
πάρα πολύ δροσερός ή πάρα πολύ θερµός 
µπορεί να είναι επικίνδυνη στη σωµατική 
κατάσταση και την υγεία σας. 
Όταν το κλιµατιστικό δυσλειτουργεί (και 
εκπέµπει µια οσµή πυρκαγιάς, κλπ.) κλείστε τη 
παροχή στη µονάδα και απευθυνθείτε στον 
τοπικό εµπορικό σας αντιπρόσωπο.
Η συνέχιση λειτουργίας κάτω από τέτοιες 
περιστάσεις µπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συµβουλευθείτε τον τοπικό εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο για δουλειά εγκατάστασης. 
Εάν κάνατε την εργασία οι ίδιοι µπορεί να 
προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Συµβουλευθείτε τον τοπικό εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο για επέµβαση, επισκευή και 
συντήρηση του κλιµατιστικό.
Εσφαλµένη εργασία µπορεί να προκαλέσει 
διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Τύπος ψυκτικού R410A

GWP(1) 1975
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2 Ελληνικά

Μη τοποθετήστε αντικείµενα, όπως ράβδοι, τα 
δάκτυλά σας, κλπ., στην είσοδο ή έξοδο αέρα.
Μπορεί να προκληθεί τραυµατισµός λόγω 
επαφής µε τις λεπίδες ανεµιστήρα υψηλής 
ταχύτητας του κλιµατιστικού.
Ποτέ µην αγγίζετε την έξοδο αέρα ή τις 
οριζόντιες λεπίδες όταν το ρυθµιστικό 
κλαπέτο είναι σε λειτουργία.
Μπορεί να πιαστούν τα δάχτυλα ή να προκληθεί 
βλάβη στη µονάδα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση 
διαρροής ψυκτικού.
Εάν το κλιµατιστικό δεν λειτουργεί σωστά, 
δηλαδή δεν παράγεται αέρας ψύξης ή 
θέρµανσης, η αιτία µπορεί να είναι διαρροή 
ψυκτικού.
Συµβουλευθείτε τον εµπορικό σας αντιπρόσωπο 
για βοήθεια.
Το ψυκτικό µέσα στο κλιµατιστικό είναι ασφαλές και 
κανονικά δεν διαρρέει.
Ωστόσο, αν συµβεί διαρροή, επαφή µε αναµµένο 
καυστήρα, θερµαντήρα ή κουζίνα µπορεί να 
προκαλέσει δηµιουργία επιβλαβούς αερίου.
Μην χρησιµοποιείτε το κλιµατιστικό µέχρι ότου 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό πιστοποιήσει ότι η 
διαρροή έχει επισκευαστεί.
Συµβουλευθείτε τον τοπικό εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο για το τι θα κάνετε σε 
περίπτωση διαρροής ψυκτικού.
Όταν το κλιµατιστικό εγκατασταθεί σε ένα µικρό 
δωµάτιο, είναι απαραίτητο να πάρετε τα 
κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε η οποιαδήποτε 
ποσότητα διαρροής ψυκτικού να µην υπερβαίνει 
το όριο συµπύκνωσης σε περίπτωση διαρροής. 
Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό ενδέχεται να 
οδηγήσει σε ατύχηµα λόγω εξάντλησης του 
οξυγόνου.
Απευθυνθείτε σε επαγγελµατίες για την 
στερέωση των εξαρτηµάτων και 
σιγουρευτείτε ότι χρησιµοποιήσατε µόνο 
εξαρτήµατα υποδεικνυόµενα από τον 
κατασκευαστή.
Εάν κάποια κακοτεχνία προέρθει από δική σας 
εργασία, µπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συµβουλευθείτε τον τοπικό εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο για την επανατοποθέτηση και 
επανεγκατάσταση του κλιµατιστικού.
Η πληµµελής εργασία εγκατάστασης µπορεί να 
προκαλέσει διαρροή, ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήσατε ασφάλειες 
µε τη σωστή αναγραφή αµπέρ.
Μην χρησιµοποιήστε ακατάλληλες ασφάλειες, 
χαλκό ή άλλα καλώδια ως υποκατάστατα, γιατί 
αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά, τραυµατισµό ή βλάβη στη µονάδα.

Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε τη µονάδα. 
Μη γειώσετε τη µονάδα σε σωλήνα ύδρευσης, 
αγωγό αλεξικέραυνου, ή τηλεφωνική γείωση. 
Πληµµελής γείωση µπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
Ρεύµα υψηλής τάσης από κεραυνό ή άλλες 
πηγές µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο 
κλιµατιστικό.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα 
διακόπτη διαρροής προς την γη.
Αν δεν εγκατασταθεί διακόπτης διαρροής προς 
την γη, µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο αν το 
κλιµατιστικό βυθιστεί σε νερό λόγω φυσικής 
καταστροφής, όπως πληµµύρα ή τυφώνας.
Στην περίπτωση αυτή, µη λειτουργείτε το 
κλιµατιστικό διότι διαφορετικά µπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Μην αρχίζετε, ούτε να διακόπτετε τη λειτουργία 
του κλιµατιστικού µε τον ασφαλειοδιακόπτη 
τροφοδοσίας ενεργοποιηµένο ή 
απενεργοποιηµένο.
Αν κάνετε αυτή την ενέργεια, µπορεί να 
προκληθεί διαρροή νερού ή πυρκαγιά. 
Επιπλέον, ο ανεµιστήρας θα περιστρέφει 
απότοµα εάν επανέλθει το ρεύµα µετά από 
διακοπή, το οποίο µπορεί να προκαλέσει 
τραυµατισµό.
Μην χρησιµοποιήστε το προϊόν σε 
ατµοσφαιρικό περιβάλλον µολυσµένο µε ατµό 
λαδιού, όπως ατµό λαδιού µαγειρέµατος ή 
λαδιού µηχανής.
Ατµοί λαδιού µπορεί να προκαλέσουν ρωγµές, 
ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά.
Μην χρησιµοποιήστε το προϊόν σε χώρους µε 
υπερβολικό λιπαρό καπνό, όπως χώρους 
µαγειρέµατος, ή σε χώρους µε εύφλεκτο αέριο, 
διαβρωτικό αέριο, ή σκόνη µετάλλων.
Τυχόν χρησιµοποίηση του προϊόντος σε τέτοιες 
χώρους µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή 
δυσλειτουργίες του προϊόντος.
Μην χρησιµοποιήστε εύφλεκτα υλικά 
(π.χ., σπρέι µαλλιών ή εντοµοκτόνο) κοντά στο 
προϊόν.
Μην καθαρίζετε το προϊόν µε οργανικούς 
διαλύτες όπως διαλυτικό µπογιάς.
Τυχόν χρησιµοποίηση οργανικών διαλυτών 
µπορεί να προκαλέσει ρωγµές στο προϊόν, 
ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήσατε µια 
ξεχωριστή παροχή ρεύµατος για το 
κλιµατιστικό.
Τυχόν χρησιµοποίηση οποιασδήποτε παροχής 
ρεύµατος µπορεί να προκαλέσει παραγωγή 
θερµότητας, πυρκαγιά ή δυσλειτουργία του 
προϊόντος.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιµοποιήστε το κλιµατιστικό για 
άλλους λόγους εκτός από εκείνους για τους 
οποίους προορίζεται. 
Μην χρησιµοποιήστε το κλιµατιστικό για την 
ψύξη οργάνων ακριβείας καθώς και για τρόφιµα, 
φυτά, ζώα ή έργα τέχνης αφού αυτό µπορεί να 
επηρεάσει δυσµενώς την απόδοση, την ποιότητα 
και/ή τη διάρκεια ζωής του σχετικού αντικειµένου.
Μην αφαιρέστε το προστατευτικό του 
ανεµιστήρα της εξωτερικής µονάδας. 
Το προστατευτικό προστατεύει από τον 
ανεµιστήρα υψηλής ταχύτητας της µονάδας, ο 
οποίος µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό. 
Μην τοποθετήστε αντικείµενα που είναι 
ευαίσθητα στην υγρασία ακριβώς κάτω από 
τις εσωτερικές ή εξωτερικές µονάδες.
Υπό ορισµένες συνθήκες, η συµπύκνωση στην 
κύρια µονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού, ο 
ρύπος στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αγωγού 
µπορεί να προκαλέσει διαρροή σταγόνων, µε 
συνέπεια δηµιουργία βρωµιάς ή αποτυχίας του 
σχετικού αντικειµένου.
Για να αποφύγετε µείωση οξυγόνου, 
σιγουρευτείτε ότι το δωµάτιο αερίζεται 
επαρκώς εάν κάποιος εξοπλισµός όπως 
ένας καυστήρας χρησιµοποιείται µαζί µε το 
κλιµατιστικό.
Μετά από παρατεταµένη χρήση, ελέγξτε τη 
βάση της µονάδας και τα υποστηρίγµατά της 
για τυχόν ζηµιές.
Εάν τα αφήσετε σε καταστραµµένη κατάσταση, η 
µονάδα µπορεί να πέσει και να προκαλέσει 
τραυµατισµό.
Μην τοποθετήστε εύφλεκτο σπρέι ή 
χειρίζεστε σπρέι κοντά στη µονάδα γιατί 
αυτό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Πριν τον καθαρισµό, σιγουρευτείτε ότι 
σταµατήσατε τη λειτουργία µονάδας, 
κλείσατε τον διακόπτη ή αφαιρέσατε το 
καλώδιο παροχής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία και τραυµατισµός.
Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, µη το 
λειτουργήστε µε τα βρεγµένα χέρια. 
Μην τοποθετήστε συσκευές που παράγουν 
γυµνή φλόγα στους χώρους που εκτίθενται στη 
ροή αέρα από τη µονάδα γιατί αυτό µπορεί να 
εξασθενήσει την καύση του καυστήρα. 
Μην τοποθετήστε θερµάστρες ακριβώς κάτω 
από τη µονάδα, γιατί η προκύπτουσα 
θερµότητα µπορεί να προκαλέσει 
παραµόρφωση. 
Μην επιτρέψτε σε κάποιο παιδί να ανέβει 
στην εξωτερική µονάδα ή αποφύγετε να 
τοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείµενο 
πάνω την.
Πτώση ή ανατροπή µπορεί να προκαλέσει 
τραυµατισµό.

Το χειριστήριο δεν πρέπει να εκτίθεται 
απευθείας στις ακτίνες του ηλίου.
Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) µπορεί να 
ξεθωριάσει και να µην εµφανίζει τα στοιχεία.
Μην καθαρίζετε τον πίνακα λειτουργίας του 
χειριστηρίου µε βενζόλιο, διαλυτικό ή 
ξεσκονόπανα που έχουν υποστεί χηµική 
επεξεργασία, κ.λ.π.
Ο πίνακας µπορεί να ξεθωριάσει ή να 
ξεφλουδιστεί η επίστρωση. Αν είναι πολύ 
βρόµικος, µουσκέψτε ένα πανί σε ουδέτερο 
απορρυπαντικό διαλυµένο σε νερό, στραγγίστε 
το καλά και καθαρίστε τον πίνακα. Στη συνέχεια, 
σκουπίστε τον µε ένα άλλο στεγνό πανί.
Μην φράξτε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα.
Η εξασθενισµένη ροή αέρα µπορεί να 
προκαλέσει ανεπαρκή απόδοση ή πρόβληµα. 
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, τα φυτά ή τα ζώα 
δεν εκτίθενται άµεσα στη ροή αέρα από τη 
µονάδα, γιατί µπορούν να υπάρξουν 
δυσµενείς επιπτώσεις.
Μην πλύνετε το κλιµατιστικό ή το 
τηλεχειριστήριο µε νερό, γιατί αυτό µπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην εγκαταστήστε το κλιµατιστικό σε κάποια 
θέση όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής 
εύφλεκτου αερίου.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, το 
συγκεντρωµένο αέριο κοντά στο κλιµατιστικό 
µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Μην βάλτε εύφλεκτα δοχεία, όπως δοχεία 
σπρέϊ, εντός απόστασης 1 µέτρου από το 
στόµιο εκκένωσης.
Τα δοχεία µπορούν να εκραγούν επειδή η 
παραγωγή θερµού αέρα της εσωτερικής ή 
εξωτερικής µονάδας θα τα επηρεάσει.
Ταιριάξτε τον σωλήνα αποστράγγισης έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωµένη 
αποστράγγιση.
Εάν δεν υπάρχει σωστή αποστράγγιση από τον 
εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης κατά τη 
λειτουργία του κλιµατιστικού µηχανήµατος, 
ενδέχεται να υπάρχει φράξιµο λόγω 
ακαθαρσιών και σκουπιδιών που έχουν µαζευτεί 
στο σωλήνα.
Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι η διαρροή νερού 
από την εσωτερική µονάδα. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, σταµατήστε τη λειτουργία του 
κλιµατιστικού µηχανήµατος και αποτανθείτε στον 
αντιπρόσωπό σας για βοήθεια.
Η συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από 
ανεπιτήρητα µικρά παιδιά ή ασθενή άτοµα.
Εξασθένιση σωµατικών λειτουργιών και βλάβη 
στην υγεία µπορούν να προκληθούν.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να 
εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε τη µονάδα ή 
το τηλεχειριστήριο της.
Η τυχαία λειτουργία από ένα παιδί µπορεί να 
προκαλέσει εξασθένιση των σωµατικών 
λειτουργιών και ζηµιά στην υγεία.
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Μην αφήνετε τα παιδιά να παίξουν πάνω ή 
γύρω από την εσωτερική µονάδα.
Εάν αγγίζουν τη µονάδα κατά λάθος, µπορεί να 
προκληθεί τραυµατισµός.
Μην τοποθετήστε δοχεία νερού (βάζο 
λουλουδιών, κλπ.) πάνω στη µονάδα, γιατί 
αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Συµβουλευθείτε τον εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο σχετικά µε τον καθαρισµό του 
εσωτερικού του κλιµατιστικού.
Εσφαλµένος καθαρισµός µπορεί να προκαλέσει 
θραύση των πλαστικών µερών, διαρροή νερού και 
άλλης ζηµιάς καθώς επίσης και ηλεκτροπληξία.
Για να αποφύγετε τραυµατισµό, µην αγγίξτε 
την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουµινίου 
της µονάδας.
Ποτέ µην πιέζετε το κουµπί ή το 
τηλεχειριστήριο µε σκληρά ή αιχµηρά 
αντικείµενα.
Το τηλεχειριστήριο µπορεί να πάθει ζηµιά.
Μην τραβάτε ούτε να στρίβετε το ηλεκτρικό 
καλώδιο του τηλεχειριστηρίου.
Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της 
συσκευής.
Μην θέτετε σε λειτουργία το κλιµατιστικό 
όταν χρησιµοποιείτε εντοµοκτόνο που 
αναδίδει καπνό.
Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκληθεί 
εναπόθεση χηµικών ουσιών στη µονάδα, 
πράγµα που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
υγεία των ατόµων µε υπερευαισθησία στις 
χηµικές ουσίες.
Μην τοποθετήστε αντικείµενα σε άµεση 
εγγύτητα µε την εξωτερική µονάδα και µην 
αφήνετε φύλλα και άλλες ακαθαρσίες να 
συσσωρεύοντας γύρο από τη µονάδα.
Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα µικρά 
ζώα, τα οποία µπορούν να εισέλθουν στη µονάδα. 
Εάν µπουν ζωάκια στη µονάδα και έρθουν σε 
επαφή µε ηλεκτροφόρα τµήµατα, µπορούν να 
προκαλέσουν βλάβες, καπνό ή φωτιά.
Μην αγγίξτε ποτέ τα εσωτερικά µέρη του ελεγκτή.
Μην αφαιρέστε τον εµπρός πίνακα. Άγγιγµα 
ορισµένων εσωτερικών µερών θα προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία και ζηµιά στη µονάδα. 
Επικοινωνήστε µε τον εµπορικό σας 
αντιπρόσωπο για τον έλεγχο και τη ρύθµιση των 
εσωτερικών µερών.
Μην αφήστε το τηλεχειριστήριο κάπου που 
υπάρχει κίνδυνος να βραχεί.
Εάν µπει νερό στο τηλεχειριστήριο υπάρχει 
κίνδυνος διαρροής ηλεκτρισµού και ζηµιάς στα 
ηλεκτρονικά εξαρτήµατα.
Προσέξτε τις κινήσεις σας κατά την διάρκεια του 
καθαρισµού ή της επιθεώρησης φίλτρου αέρα.
Απαιτείται εργασία σε µεγάλο ύψος, εποµένως 
πρέπει να δίνετε µεγάλη προσοχή.
Αν η σκαλωσιά είναι ασταθής, µπορεί να πέσετε 
κάτω και να τραυµατιστείτε.

2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
[Μία (µονή) µονάδα (Σειρά ψύξης/θέρµανσης)]

[Μία (µονή) µονάδα (Σειρά ανάκτησης 
θερµότητας)]

*1: Αρχικό φορτίο ψυκτικού

[Πολλαπλή µονάδα (Σειρά ψύξης/θέρµανσης)]

Μοντέλο RQYQ140PY1 RQYQ180PY1

Παροχή ρεύµατος
Φάση - 3N~ 3N~

Συχνότητα (Hz) 50 50

Τάση (V) 380-415 380-415

Ονοµαστική ψυκτική ικανότητα (kW) 14,0 18,0
Ονοµαστική θερµαντική 
ικανότητα (kW) 16,0 20,0

∆ιαστάσεις Ύψος × Πλάτος × 
Μήκος (mm) 1.680×635×765 1.680×635×765

Μάζα (kg) 175 175

Tύπος ψυκτικού µέσου - R410A R410A

Φορτίο ψυκτικού (*1) (kg) 11,1 11,1

Πίεση σχεδίασης
Πλευρά υψηλής πίεσης (bar) 40 40

(MPa) 4,0 4,0
Πλευρά χαµηλής πίεσης (bar) 33 33

(MPa) 3,3 3,3

Μοντέλο RQEQ140PY1 RQEQ180PY1 RQEQ212PY1

Παροχή ρεύµατος
Φάση - 3N~ 3N~ 3N~

Συχνότητα (Hz) 50 50 50

Τάση (V) 380-415 380-415 380-415

Ονοµαστική ψυκτική ικανότητα (kW) 14,0 18,0 21,2
Ονοµαστική θερµαντική 
ικανότητα (kW) 16,0 20,0 22,4

∆ιαστάσεις Ύψος × Πλάτος × 
Μήκος (mm) 1.680×635×765 1.680×635×765 1.680×635×765

Μάζα (kg) 175 175 179

Tύπος ψυκτικού µέσου - R410A R410A R410A

Φορτίο ψυκτικού (*1) (kg) 10,3 10,6 11,2

Πίεση σχεδίασης
Πλευρά υψηλής πίεσης (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
Πλευρά χαµηλής πίεσης (bar) 33 33 33

(MPa) 3,3 3,3 3,3

Μοντέλο RQCYQ280PY1 RQCYQ360PY1 RQCYQ460PY1

Παροχή ρεύµατος
Φάση - 3N~ 3N~ 3N~
Συχνότητα (Hz) 50 50 50
Τάση (V) 380-415 380-415 380-415
Ονοµαστική ψυκτική ικανότητα (kW) 28,0 36,0 46,0
Ονοµαστική θερµαντική 
ικανότητα (kW) 32,0 40,0 52,0

∆ιαστάσεις Ύψος × Πλάτος × 
Μήκος (mm)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Μάζα (kg) 175+175 175+175 175+175+175
Tύπος ψυκτικού µέσου - R410A R410A R410A
Φορτίο ψυκτικού (kg) 11,1+11,1 11,1+11,1 11,1+11,1+11,1
Πίεση σχεδίασης
Πλευρά υψηλής πίεσης (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
Πλευρά χαµηλής πίεσης (bar) 33 33 33

(MPa) 3,3 3,3 3,3

Μοντέλο RQCYQ500PY1 RQCYQ540PY1

Παροχή ρεύµατος
Φάση - 3N~ 3N~
Συχνότητα (Hz) 50 50
Τάση (V) 380-415 380-415
Ονοµαστική ψυκτική ικανότητα (kW) 50,0 54,0
Ονοµαστική θερµαντική 
ικανότητα (kW) 56,0 60,0

∆ιαστάσεις Ύψος × Πλάτος × 
Μήκος (mm)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Μάζα (kg) 175+175+175 175+175+175
Tύπος ψυκτικού µέσου - R410A R410A
Φορτίο ψυκτικού (kg) 11,1+11,1+11,1 11,1+11,1+11,1
Πίεση σχεδίασης
Πλευρά υψηλής πίεσης (bar) 40 40

(MPa) 4,0 4,0
Πλευρά χαµηλής πίεσης (bar) 33 33

(MPa) 3,3 3,3
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[Πολλαπλή µονάδα (Σειρά ανάκτησης 
θερµότητας)]

Η σειρά ανάκτησης θερµότητας δε µπορεί να 
χρησιµοποιήσει την µονή µονάδα. Χρησιµοποιήστε την 
πολλαπλή µονάδα.
Οι RQCYQ280~540PY1 και RQCEQ280~848PY1 
είναι η πολλαπλή µονάδα που αποτελείται από 
µονές µονάδες.
Σχετικά µε τις προδιαγραφές, βλ. Μία µονάδα 
ανάλογα µε την ανεξάρτητη µονάδα.

3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας αφορά τα ακόλουθα 
συστήµατα µε χειριστήρια στάνταρ. Πριν θέσετε σε 
λειτουργία το κλιµατιστικό επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο της Daikin για να σας υποδείξει τη 
λειτουργία που αντιστοιχεί στο δικό σας σύστηµα και 
τύπο.
Αν η εγκατάσταση σας έχει εξατοµικευµένο σύστηµα 
ελέγχου, ζητήστε από τον αντιπρόσωπο της Daikin 
τη λειτουργία που αντιστοιχεί στο σύστηµά σας.
Εξωτερικές µονάδες (∆είτε την εικόνα 1)

• Ονοµασία και λειτουργία εξαρτηµάτων 
(∆είτε την εικόνα 1.1 και 1.2)
1. Εξωτερική µονάδα
2. Εσωτερική µονάδα
3. Τηλεχειριστήριο
4. Στόµιο εισόδου αέρα
5. Στόµιο εξόδου αέρα
6. Μονάδα BS (µόνο RQCEQ)
7. Επιλογέας ψύξης/θέρµανσης
8. Σωλήνωση του ψυκτικού µέσου

(η εικόνα 1.1 δείχνει το σύστηµα ψύξης/θέρµανσης 
µε επιλογέα ψύξης/θέρµανσης)
(η εικόνα 1.2 δείχνει το σύστηµα ανάκτησης 
θερµότητας µε επιλογέα ψύξης/θέρµανσης)

4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ
(∆είτε τις εικόνες 2 και 3)

1. Κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας
Πιέστε το κουµπί για να τεθεί σε λειτουργία το 
σύστηµα. Πιέστε και πάλι το κουµπί για να 
σταµατήσει το σύστηµα.

Μοντέλο RQCEQ280PY1 RQCEQ360PY1 RQCEQ460PY1

Παροχή ρεύµατος
Φάση - 3N~ 3N~ 3N~
Συχνότητα (Hz) 50 50 50
Τάση (V) 380-415 380-415 380-415
Ονοµαστική ψυκτική ικανότητα (kW) 28,0 36,0 46,0
Ονοµαστική θερµαντική 
ικανότητα (kW) 32,0 40,0 52,0

∆ιαστάσεις Ύψος × Πλάτος ×  
Μήκος (mm)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Μάζα (kg) 175+175 175+175 175+175+175
Tύπος ψυκτικού µέσου - R410A R410A R410A
Φορτίο ψυκτικού (kg) 10,3+10,3 10,6+10,6 10,6+10,3+10,3
Πίεση σχεδίασης
Πλευρά υψηλής πίεσης (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
Πλευρά χαµηλής πίεσης (bar) 33 33 33

(MPa) 3,3 3,3 3,3

Μοντέλο RQCEQ500PY1 RQCEQ540PY1 RQCEQ636PY1

Παροχή ρεύµατος
Φάση - 3N~ 3N~ 3N~
Συχνότητα (Hz) 50 50 50
Τάση (V) 380-415 380-415 380-415
Ονοµαστική ψυκτική ικανότητα (kW) 50,0 54,0 63,6
Ονοµαστική θερµαντική 
ικανότητα (kW) 56,0 60,0 67,2

∆ιαστάσεις Ύψος × Πλάτος × 
Μήκος (mm)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Μάζα (kg) 175+175+175 175+175+175 179+179+179
Tύπος ψυκτικού µέσου - R410A R410A R410A
Φορτίο ψυκτικού (kg) 10,6+10,6+10,3 10,6+10,6+10,6 11,2+11,2+11,2
Πίεση σχεδίασης
Πλευρά υψηλής πίεσης (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
Πλευρά χαµηλής πίεσης (bar) 33 33 33

(MPa) 3,3 3,3 3,3

Μοντέλο RQCEQ712PY1 RQCEQ744PY1 RQCEQ816PY1

Παροχή ρεύµατος
Φάση - 3N~ 3N~ 3N~
Συχνότητα (Hz) 50 50 50
Τάση (V) 380-415 380-415 380-415
Ονοµαστική ψυκτική ικανότητα (kW) 71,2 74,4 81,6
Ονοµαστική θερµαντική 
ικανότητα (kW) 78,4 80,8 87,2

∆ιαστάσεις Ύψος × Πλάτος × 
Μήκος (mm)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Μάζα (kg) 179+175+175+175 179+179+175+175 179+179+179+175
Tύπος ψυκτικού µέσου - R410A R410A R410A
Φορτίο ψυκτικού (kg) 11,2+10,6+10,6+10,3 11,2+11,2+10,6+10,6 11,2+11,2+11,2+10,6
Πίεση σχεδίασης
Πλευρά υψηλής πίεσης (bar) 40 40 40

(MPa) 4,0 4,0 4,0
Πλευρά χαµηλής πίεσης (bar) 33 33 33

(MPa) 3,3 3,3 3,3

Μοντέλο RQCEQ848PY1

Παροχή ρεύµατος
Φάση - 3N~
Συχνότητα (Hz) 50
Τάση (V) 380-415
Ονοµαστική ψυκτική ικανότητα (kW) 84,8
Ονοµαστική θερµαντική 
ικανότητα (kW) 89,6

∆ιαστάσεις Ύψος × Πλάτος × 
Μήκος (mm)

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
+

(1.680×635×765)
Μάζα (kg) 179+179+179+179
Tύπος ψυκτικού µέσου - R410A
Φορτίο ψυκτικού (kg) 11,2+11,2+11,2+11,2
Πίεση σχεδίασης
Πλευρά υψηλής πίεσης (bar) 40

(MPa) 4,0
Πλευρά χαµηλής πίεσης (bar) 33

(MPa) 3,3

Επιλογέας ψύξης/
θέρµανσης

Τρόποι 
λειτουργίας

Σειρά inverter
Σειρά VRVIII-Q ❏ ναι   ❏ όχι
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2. Λυχνία λειτουργίας (κόκκινη)
Η λυχνία ανάβει κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας.

3. Οθόνη “ ” (αλλαγή υπό έλεγχο)
∆εν είναι δυνατό να αλλάξετε τη λειτουργία από 
θέρµανση σε ψύξη µε το τηλεχειριστήριο όταν 
εµφανίζεται αυτό το εικονίδιο.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “6-5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ”.

4. Οθόνη “ ” (πτερύγιο κατεύθυνσης ροής 
αέρα)
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “∆ιαδικασία λειτουργίας - 
Ρύθµιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα”.

5. Οθόνη “ ” (εξαερισµός/καθαρισµός 
αέρα)
Η οθόνη αυτή δείχνει ότι η µονάδα εξαερισµού 
είναι σε λειτουργία. (προαιρετικά εξαρτήµατα)

6. Οθόνη “ ” (ρύθµιση θερµοκρασίας)
Η οθόνη αυτή δείχνει την επιλεγµένη 
θερµοκρασία.

7. Οθόνη “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” (τρόπος 
λειτουργίας)
Η οθόνη αυτή δείχνει τον τρέχοντα τρόπο 
λειτουργίας.

8. Οθόνη “ ” (προγραµµατισµένη ώρα 
λειτουργίας)
Η οθόνη αυτή δείχνει την προγραµµατισµένη 
ώρα έναρξης και παύσης λειτουργίας του 
συστήµατος.

9. Οθόνη “ ” (έλεγχος/δοκιµή λειτουργίας)
Όταν πιεστεί το κουµπί έλεγχος/δοκιµή 
λειτουργίας, στην οθόνη εµφανίζεται ο τρέχον 
τρόπος λειτουργίας του συστήµατος.

10.Οθόνη “ ” (υπό κεντρικό έλεγχο)
Όταν εµφανίζεται αυτή η ένδειξη στην οθόνη, το 
σύστηµα λειτουργεί υπό κεντρικό έλεγχο. (Αυτό 
δεν είναι ένα χαρακτηριστικό στάνταρ.)

11.Οθόνη “ ” (ταχύτητα ανεµιστήρα)
Η οθόνη αυτή δείχνει την επιλεγµένη ταχύτητα 
του ανεµιστήρα.

12.Οθόνη “ ” (καθαρισµός του φίλτρου αέρα)
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισµού της 
εσωτερικής µονάδας.

13.Οθόνη “ ” (απόψυξη/εκκίνηση µε 
θέρµανση)
Συµβουλευθείτε το κεφάλαιο “∆ιαδικασία 
λειτουργίας - Εξήγηση της λειτουργίας 
θέρµανσης.”

14.Κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας 
χρονοδιακόπτη
Συµβουλευθείτε το κεφάλαιο “∆ιαδικασία χειρισµού - 
έναρξη και διακοπή προγραµµατισµού του 
συστήµατος µε χρονοδιακόπτη.”

15.Κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας 
χρονοδιακόπτη
Συµβουλευθείτε το κεφάλαιο “∆ιαδικασία χειρισµού - 
έναρξη και διακοπή προγραµµατισµού του 
συστήµατος µε χρονοδιακόπτη.”

16.Κουµπί ελέγχου/δοκιµής λειτουργίας
Το κουµπί αυτό χρησιµοποιείται µόνο από το 
εξειδικευµένο προσωπικό κατά τη συντήρηση.

17.Κουµπί προγραµµατισµού ωραρίου 
λειτουργίας
Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για τον 
προγραµµατισµό της ώρας έναρξης και/ή 
παύσης λειτουργίας.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
“6-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ”.

18.Κουµπί ρύθµισης της θερµοκρασίας
Με αυτό το κουµπί µπορείτε να ρυθµίσετε τη 
θερµοκρασία.

19.Κουµπί διαγραφής συµβόλου του φίλτρου
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισµού της 
εσωτερικής µονάδας.

20.Κουµπί ρύθµισης ταχύτητας ανεµιστήρα
Πιέστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε την 
ταχύτητα του ανεµιστήρα.

21.Κουµπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
• Πιέστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε τον 
τρόπο λειτουργίας που προτιµάτε.

• Πιέστε αυτό το κουµπί για να καθορίσετε 
ποιο θα είναι το κεντρικό τηλεχειριστήριο.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “6-5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ”.

22.Κουµπί ρύθµισης της κατεύθυνσης ροής του 
αέρα
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “∆ιαδικασία λειτουργίας - 
Ρύθµιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα”.

23.∆ιακόπτης επιλογής µόνο ανεµιστήρα/
κλιµατισµού
Βάλτε το διακόπτη στη θέση “ ” εάν θέλετε να 
λειτουργεί µόνο ο ανεµιστήρας ή στη θέση “ ” 
για τις λειτουργίες θέρµανσης και ψύξης.

24.∆ιακόπτης αλλαγής λειτουργίας ψύξης/
θέρµανσης
Ρυθµίστε το διακόπτη στο “ ” για λειτουργία 
ψύξης ή στο “ ” για λειτουργία θέρµανσης.

25.Θερµική αντίσταση
Ανιχνεύει τη θερµοκρασία δωµατίου γύρω από 
το τηλεχειριστήριο.

26.Τα κουµπιά αυτά χρησιµοποιούνται όταν είναι 
εγκατεστηµένη η µονάδα εξαερισµού (είναι 
προαιρετικά αξεσουάρ).
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισµού της µονάδας 
εξαερισµού.

C

TEST
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το χειριστήριο δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας 
στις ακτίνες του ηλίου. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων 
(LCD) µπορεί να ξεθωριάσει και να µην εµφανίζει τα 
στοιχεία.

• Μην τραβάτε ούτε να στρίβετε το ηλεκτρικό καλώδιο 
του τηλεχειριστηρίου.
Αυτό µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της 
συσκευής.

• Μην αφήνετε αιχµηρά ή σκληρά αντικείµενα να 
αγγίζουν τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου.
Το τηλεχειριστήριο µπορεί να υποστεί ζηµιά ή 
θραύση.

• ∆ιαφορετικά από ότι στις πραγµατικές συνθήκες 
λειτουργίας, η οθόνη στην εικόνα 2 δείχνει όλες τις 
πιθανές ενδείξεις.

• Η εικόνα 2 δείχνει το τηλεχειριστήριο µε ανοιχτό 
το καπάκι.

• Για τα µοντέλα FXS, FXM, FXL και FXN, το 
κουµπί ρύθµισης της κατεύθυνσης ροής του αέρα 
(22) δεν διατίθεται και η οθόνη (4) δείχνει “NOT 
AVAILABLE” όταν πατηθεί.

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του 
συστήµατος θα πρέπει να διατηρούνται τα 
ακόλουθα όρια θερµοκρασίας και υγρασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Λειτουργία ψύξης:
Αν το κλιµατιστικό λειτουργεί συνέχεια ενώ η 
εσωτερική θερµοκρασία είναι 21°C ή κάτω και η 
υγρασία 80% ή πάνω, το εσωτερικό των εσωτερικών 
µονάδων µπορεί να πιάσει πάγο και να προκληθεί 
διαρροή νερού.

• Λειτουργία θέρµανσης:
Το κλιµατιστικό µπορεί να σταµατήσει να λειτουργεί, 
ώστε να προστατευτεί το µηχάνηµα αν η εξωτερική 
θερµοκρασία είναι 21°C ή πάνω.

• Για να αποφύγετε τη συµπύκνωση και το στάξιµο 
νερού από τη µονάδα.
Εάν η θερµοκρασία ή η υγρασία είναι εκτός αυτών 
των συνθηκών, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι 
συσκευές ασφαλείας και να µη λειτουργεί το 
κλιµατιστικό µηχάνηµα.

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Οι διαδικασίες λειτουργίας διαφέρουν ανάλογα µε 
το συνδυασµό εξωτερικής µονάδας και 
τηλεχειριστηρίου. ∆ιαβάστε το κεφάλαιο “Τι 
πρέπει να κάνετε πριν από τη λειτουργία”.

• Για να προστατέψετε τη µονάδα, ανοίξτε το 
διακόπτη παροχής ρεύµατος 6 ώρες πριν τη 
λειτουργία.
Και µην διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία 
κατά τη εποχή που λειτουργεί το κλιµατιστικό, 
ώστε να γίνεται οµαλή έναρξη της λειτουργίας 
του.

• Αν η παροχή ρεύµατος είναι κλειστή κατά τη 
λειτουργία, η λειτουργία θα ξαναρχίσει αυτόµατα 
όταν επανέλθει το ρεύµα.

6-1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

• Ο τρόπος λειτουργίας δεν αλλάζει µε το 
τηλεχειριστήριο, όταν η οθόνη του δείχνει 
“ ” (αλλαγή υπό έλεγχο).
Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας µε το 
τηλεχειριστήριο, όταν η οθόνη του δεν δείχνει 
“ ”.

• Όταν αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη 
“ ” (αλλαγή υπό έλεγχο), ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο “∆ιαδικασία λειτουργίας - ρύθµιση του 
κύριου τηλεχειριστηρίου”.

• Ο ανεµιστήρας µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί 
για 1 λεπτό περίπου µετά την παύση της 
λειτουργίας θέρµανσης, ώστε να αφαιρεθεί η 
θερµότητα από την εσωτερική µονάδα.

• Ο ρυθµός ροής του αέρα µπορεί να ρυθµιστεί 
αυτόµατα ανάλογα µε τη θερµοκρασία δωµατίου, 
ή ο ανεµιστήρας να σταµατήσει αµέσως. Αυτό δεν 
αποτελεί δυσλειτουργία.

• Για την προστασία του µηχανήµατος, το σύστηµα 
µπορεί να ελέγχει αυτόµατα το ρυθµό ροής του 
αέρα.

• Μπορεί να χρειαστεί λίγο διάστηµα για να 
ολοκληρωθεί η αλλαγή της κατεύθυνσης ροής του 
αέρα.
Αυτό αποτελεί κανονική λειτουργία.

• Αυτόµατη λειτουργία (Μόνο σειρά ανάκτησης 
θερµότητας (RQCEQ))  
Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η αλλαγή ψύξης/
θέρµανσης γίνεται αυτόµατα.

ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
εξωτερική θερµοκρασία –5°~43°CDB –20°~21°CDB

–20°~15,5°CWB

εσωτερική θερµοκρασία 21°~32°CDB 15°~27°CDB

14°~25°CWB

εσωτερική υγρασία ≤ 80% -
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ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (∆είτε την εικόvα 4)

Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας πιέστε 
επανειληµµένα το σχετικό κουµπί επιλογής.

“ ” Λειτουργία ψύξης
“ ” Λειτουργία θέρµανσης
“ ” Αυτόµατη λειτουργία
“ ” Λειτουργία µόνο ανεµιστήρα
Πιέστε το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας.
Η λυχνία λειτουργίας ανάβει και το σύστηµα 
αρχίζει να λειτουργεί.

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΨΥΞΗΣ / 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(∆είτε την εικόνες 4 και 7)

Επιλέξτε ένα τρόπο λειτουργίας µε τον 
επιλογέα Ψύξης/Θέρµανσης ως εξής: 

“ ” “ ” Λειτουργία θέρµανσης 
(∆είτε την εικόvα 7,1)

“ ” “ ” Λειτουργία θέρµανσης 
(∆είτε την εικόvα 7.2)

“ ” “ ”Λειτουργία µόνο ανεµιστήρα 
(∆είτε την εικόvα 7.3)

Πιέστε το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας. 
(∆είτε την εικόvα 4)
Η λυχνία λειτουργίας ανάβει και το σύστηµα 
αρχίζει να λειτουργεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ (∆είτε την εικόvα 4)
Για ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας, 
της ταχύτητας του ανεµιστήρα και της 
κατεύθυνσης ροής του αέρα (µόνο για το 
τηλεχειριστήριο BRC1A52: FXC, FXF, FXH, 
FXK, FXA), ακολουθήστε τη διαδικασία που 
φαίνεται παρακάτω.
Πιέστε το κουµπί ρύθµισης θερµοκρασίας και 
ρυθµίστε στη θερµοκρασία που θέλετε.

Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η 
θερµοκρασία ανεβαίνει ή κατεβαίνει κατά 1°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Ρυθµίστε τη θερµοκρασία µέσα στα 
καθορισµένα όρια.

• Η ρύθµιση της θερµοκρασίας δε µπορεί να 
γίνει για τη λειτουργία µόνο του ανεµιστήρα.

Πιέστε το κουµπί ρύθµισης της ταχύτητας του 
ανεµιστήρα και επιλέξτε την ταχύτητα που 
επιθυµείτε.
Πιέστε το κουµπί ρύθµισης της κατεύθυνσης 
ροής του αέρα.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρύθµιση της 
κατεύθυνσης ροής του αέρα”, για 
λεπτοµέρειες.

ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(∆είτε την εικόvα 4)

Πιέστε ξανά το κουµπί έναρξη/παύση 
λειτουργίας.
Η λυχνία λειτουργίας σβήνει και η λειτουργία 
του συστήµατος διακόπτεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην απενεργοποιείτε την τροφοδοσία 
αµέσως µόλις τερµατιστεί η λειτουργία της 
µονάδας.

• Το σύστηµα χρειάζεται τουλάχιστον 5 λεπτά, 
ώστε να λειτουργήσει η αντλία 
αποστράγγισης.
Αν διακόψετε αµέσως την τροφοδοσία θα 
προκληθεί διαρροή νερού ή πρόβληµα.

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• Γενικά, για τη λειτουργία θέρµανσης, µπορεί να 
χρειαστεί µεγαλύτερο διάστηµα για να επιτευχθεί η 
ρυθµισµένη θερµοκρασία από ό,τι για τη λειτουργία 
ψύξης. 
Συνιστούµε να αρχίσετε τη λειτουργία που 
χρησιµοποιούνταν προτού χρησιµοποιήσετε τη 
λειτουργία χρονοδιακόπτη.

• Η παρακάτω λειτουργία εκτελείται ώστε να 
αποτραπεί η πτώση της θερµαντικής ικανότητας ή 
το φύσηµα κρύου αέρα.

Λειτουργία απόψυξης
• Στη λειτουργία θέρµανσης, η ψύξη του 
εναλλάκτη θερµότητας της εξωτερικής 
µονάδας αυξάνεται. Η θερµαντική ικανότητα 
µειώνεται και το σύστηµα εισέρχεται στη 
λειτουργία απόψυξης.

• Ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας 
σταµατά και στο τηλεχειριστήριο εµφανίζεται 
η ένδειξη “ ”.

• Μετά από 10 λεπτά λειτουργίας 
ξεπαγώµατος το µέγιστο, το σύστηµα 
επιστρέφει στη λειτουργία θέρµανσης.

• Η ροή του αέρα θα ρυθµιστεί σε χαµηλή ροή 
ή θα σταµατήσει.

• Αφότου η ροή αέρα ρυθµιστεί στη χαµηλή 
ροή ή να σταµατήσει, το κλιµατιστικό θα 
επιστρέψει στην προηγούµενη κατάσταση 
σε 5 έως 15 λεπτά περίπου.

Έναρξη µε λειτουργία θέρµανσης
• Για να αποφευχθεί η παροχή κρύου αέρα 
από την εσωτερική µονάδα κατά τη έναρξη 
λειτουργίας του συστήµατος, ο ανεµιστήρας 
της εσωτερικής µονάδας σταµατά αυτόµατα. 
Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου 
εµφανίζεται η ένδειξη “ ”.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η θερµαντική ικανότητα µειώνεται καθώς πέφτει η 
εξωτερική θερµοκρασία. Αν συµβεί αυτό, 
χρησιµοποιήστε µια άλλη συσκευή θέρµανσης 
µαζί µε τη µονάδα. (Όταν χρησιµοποιείτε µαζί τις 
συσκευές που παράγουν γυµνή φλόγα, να 
εξαερίζετε συνεχώς το δωµάτιο.)
Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυµνή 
φλόγα σε σηµεία που είναι εκτεθειµένα στη ροή 
αέρα από τη µονάδα ή κάτω από τη µονάδα.

• Από τη στιγµή έναρξης λειτουργίας της µονάδας, 
χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστηµα για να 
ζεσταθεί το δωµάτιο, διότι η µονάδα χρησιµοποιεί 
ένα σύστηµα κυκλοφορίας ζεστού αέρα για τη 
θέρµανση ολόκληρου του δωµατίου.

• Αν ο ζεστός αέρας ανεβαίνει στο ταβάνι, 
αφήνοντας την περιοχή πάνω από το δάπεδο 
κρύα, συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε τον 
κυκλοφορητή (τον εσωτερικό ανεµιστήρα για την 
κυκλοφορία αέρα). Για λεπτοµέρειες 
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας.

6-2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
• Ο ρόλος αυτής της λειτουργίας είναι η 
αύξηση της υγρασίας στο δωµάτιο σας µε 
την ελάχιστη πτώση της θερµοκρασίας.

• Ο µικροϋπολογιστής προσδιορίζει αυτόµατα 
την θερµοκρασία και την ταχύτητα του 
ανεµιστήρα.

• Το σύστηµα δεν τίθεται σε λειτουργία εάν η 
θερµοκρασία δωµατίου είναι χαµηλή.

• Ο µικροεπεξεργαστής ελέγχει αυτόµατα την 
θερµοκρασία και την ταχύτητα του 
ανεµιστήρα, οπότε αυτά δεν µπορούν να 
ρυθµιστούν µε το τηλεχειριστήριο.

• Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη, αν η 
θερµοκρασία του δωµατίου είναι 20°C ή 
χαµηλότερη.

• Η λειτουργία προγράµµατος ξήρανσης 
εξαλείφει την υγρότητα στο δωµάτιο, ενώ το 
κλιµατιστικό είναι µια διακοπτόµενη 
λειτουργία ασθενούς ψύξης έτσι ώστε η 
θερµοκρασία του δωµατίου να µην είναι 
υπερβολικά χαµηλή.

• Η λειτουργία αυτή δεν ελέγχει την υγρασία.
• Η εσωτερική µονάδα τύπου FXL και FXN 
δεν διαθέτει τη λειτουργία προγράµµατος 
ξήρανσης.

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (∆είτε την εικόvα 5)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Αν δεν εµφανιστεί το εικονίδιο “ ” (Λειτουργία 
ψύξης), ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
“6-1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ” και ρυθµίστε στο “ ”(Λειτουργία 
ψύξης). 
Εκτός και αν το κλιµατιστικό ρυθµιστεί στο 
“ ”(Λειτουργία ψύξης), το κλιµατιστικό δεν µπορεί 
να αλλάξει στο “ ” (προγραµµατισµός 
λειτουργίας αφύγρανσης).

Πιέστε το κουµπί επιλογής τρόπου λειτουργίας 
επανειληµµένα και επιλέξτε “ ” 
(προγραµµατισµός λειτουργίας αφύγρανσης).
Πιέστε το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας.
Η λυχνία λειτουργίας ανάβει και το σύστηµα 
αρχίζει να λειτουργεί.
Πιέστε το κουµπί ρύθµισης της κατεύθυνσης του 
αέρα (µόνο για τα µοντέλα FXC, FXF, FXΗ, FXΚ, 
FXΑ). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρύθµιση της 
κατεύθυνσης ροής του αέρα”, για λεπτοµέρειες.

Πιέστε ξανά το κουµπί έναρξη/παύση 
λειτουργίας.
Η λυχνία λειτουργίας σβήνει και η λειτουργία του 
συστήµατος διακόπτεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην απενεργοποιείτε την τροφοδοσία αµέσως 

µόλις τερµατιστεί η λειτουργία της µονάδας.
• Το σύστηµα χρειάζεται τουλάχιστον 5 λεπτά, 
ώστε να λειτουργήσει η αντλία 
αποστράγγισης.
Αν διακόψετε αµέσως την τροφοδοσία θα 
προκληθεί διαρροή νερού ή πρόβληµα.

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΨΥΞΗΣ / 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (∆είτε την εικόvα 8)

Επιλέξτε τη λειτουργία ψύξης µε τον επιλογέα 
ψύξης/θέρµανσης.
Πιέστε το κουµπί επιλογής τρόπου λειτουργίας 
επανειληµµένα και επιλέξτε το πρόγραµµα 
αφύγρανσης “ ”.
Πιέστε το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας.
Η λυχνία λειτουργίας ανάβει και το σύστηµα 
αρχίζει να λειτουργεί.
Πιέστε το κουµπί ρύθµισης της κατεύθυνσης του 
αέρα (µόνο για τα µοντέλα FXC, FXF, FXΗ, FXΚ, 
FXΑ). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρύθµιση της 
κατεύθυνσης ροής του αέρα”, για λεπτοµέρειες.
Πιέστε ξανά το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας.
Η λυχνία λειτουργίας σβήνει και η λειτουργία του 
συστήµατος διακόπτεται.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην απενεργοποιείτε την τροφοδοσία 
αµέσως µόλις τερµατιστεί η λειτουργία της 
µονάδας.

• Το σύστηµα χρειάζεται τουλάχιστον 5 λεπτά, 
ώστε να λειτουργήσει η αντλία 
αποστράγγισης.
Αν διακόψετε αµέσως την τροφοδοσία θα 
προκληθεί διαρροή νερού ή πρόβληµα.

6-3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ 
ΤΟΥ ΑΕΡΑ (∆είτε την εικόvα 6) (µόνο 
για τύπους διπλής ροής, πολλαπλής 
ροής, γωνιακά, οροφής και επίτοιχα) 
Πιέστε το κουµπί κατεύθυνσης ροής 
του αέρα για την επιλογή.
Η ένδειξη στην οθόνη του πτερυγίου 
ροής ταλαντεύεται έτσι όπως φαίνεται 
παρακάτω και η κατεύθυνση ροής του 
αέρα αλλάζει συνεχώς. (Αυτόµατη 
ρύθµιση ταλάντωσης)
Πιέστε το κουµπί ρύθµισης της 
κατεύθυνσης ροής του αέρα για να 
επιλέξετε την επιθυµητή κατεύθυνση.

Η ένδειξη στην οθόνη του πτερυγίου 
ροής διακόπτει την ταλάντωση και η 
κατεύθυνση ροής του αέρα 
σταθεροποιείται. (Σταθερή ρύθµιση 
κατεύθυνσης ροής του αέρα)

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ 
Στις ακόλουθες συνθήκες ένας µικροϋπολογιστής 
ρυθµίζει την κατεύθυνση ροής του αέρα που µπορεί 
να είναι διαφορετική από αυτήν που εµφανίζεται 
στην οθόνη.

Η κατεύθυνση ροής του αέρα µπορεί να ρυθµιστεί 
µε έναν από τους παρακάτω τρόπους.
• Το ίδιο το πτερύγιο ροής αέρα ρυθµίζει τη θέση 
του.

• Η κατεύθυνση ροής του αέρα µπορεί να 
σταθεροποιηθεί από το χρήστη.
Αυτόµατη “ ” ή επιθυµητή θέση “ ”. 
(∆είτε την εικόvα 13)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το όριο κίνησης του πτερυγίου µπορεί να 

µεταβληθεί. Επικοινωνήστε µε το δικό σας 
αντιπρόσωπο της Daikin για λεπτοµέρειες. 
(Μόνο για τα µοντέλα διπλής ροής, 
πολλαπλής ροής, γωνιακά, οροφής και 
τοίχου.)

• Αποφύγετε τη λειτουργία µε οριζόντια 
κατεύθυνση “ ”. Μπορεί να προκαλέσει 
τη συσσώρευση συµπυκνώµατος ή σκόνης 
στην οροφή.

6-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ  
(∆είτε την εικόvα 9)
• Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί µε τους 
παρακάτω δύο τρόπους. 
Προγραµµατισµός της ώρας διακοπής 
“ ”. Η λειτουργία του συστήµατος 
σταµατά όταν περάσει η προκαθορισµένη 
ώρα.
Προγραµµατισµός της ώρας έναρξης 
“ ”. Το σύστηµα αρχίζει να λειτουργεί 
όταν περάσει η προκαθορισµένη ώρα.

• Ο χρονοδιακόπτης µπορεί να 
προγραµµατιστεί το πολύ για 72 ώρες.

• Ο χρόνος έναρξης και διακοπής µπορεί να 
προγραµµατιστεί ταυτόχρονα.

Πιέστε το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας 
του χρονοδιακόπτη πολλές φορές και επιλέξτε 
στην οθόνη τον επιθυµητό τρόπο λειτουργίας.
Η ένδειξη αναβοσβήνει.
• Για ρύθµιση του χρόνου παύσης λειτουργίας 
στο χρονοδιακόπτη “ ”

• Για ρύθµιση του χρόνου έναρξης λειτουργίας 
στο χρονοδιακόπτη “ ”

Πιέστε το κουµπί προγραµµατισµού του 
χρόνου και ρυθµίστε το χρόνο παύσης και 
έναρξης λειτουργίας του συστήµατος.

Κάθε φορά που πατιέται αυτό το 
πλήκτρο, η ώρα προχωρά ή γυρίζει 
πίσω κατά 1 ώρα.

Πιέστε το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας 
του χρονοδιακόπτη.
Η διαδικασία ρύθµισης του χρονοδιακόπτη 
σταµατά. Η ένδειξη “ ”  ή “ ” στην 
οθόνη δεν αναβοσβήνει πλέον αλλά ανάβει 
σταθερά.

ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• Όταν ξεκινά η λειτουργία.
• Όταν η θερµοκρασία του χώρου 
είναι υψηλότερη από την 
καθορισµένη θερµοκρασία.

• Στη λειτουργία απόψυξης.
• Όταν λειτουργεί συνεχώς σε οριζόντια κατεύθυνση ροής αέρα ροής αέρα.
• Στην περίπτωση συνεχούς ροής του αέρα µε κατεύθυνση ροής προς τα 
κάτω, κατά τη διάρκεια λειτουργίας ψύξης µε µονάδα οροφής ή τοίχου, ο 
µικροϋπολογιστής µπορεί να ελέγχει και την κατεύθυνση ροής. Στην 
περίπτωση αυτή αλλάζει και η ένδειξη που εµφανίζεται στο 
τηλεχειριστήριο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν κάνετε ταυτόχρονο άνοιγµα και 
κλείσιµο του χρονοδιακόπτη, επαναλάβατε 
την παραπάνω διαδικασία (από το “ ” 
έως το “ ” µία ακόµη φορά).

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

• Πιέστε το κουµπί έναρξη/παύση λειτουργίας 
του χρονοδιακόπτη για να διακοπεί ο 
προγραµµατισµός. Η ένδειξη εξαφανίζεται.

Για παράδειγµα: (∆είτε την εικόvα 11)
Όταν ο χρονοδιακόπτης έχει προγραµµατιστεί 
για να διακόψει τη λειτουργία του συστήµατος 
µετά από 3 ώρες και να θέσει σε λειτουργία το 
σύστηµα µετά από 4 ώρες, το σύστηµα θα 
σταµατήσει µετά από 3 ώρες και θα τεθεί σε 
λειτουργία µετά από µία ώρα.

6-5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Συµβουλευθείτε το 
σχήµα 10)

• Όταν µία εξωτερική µονάδα συνδέεται µε πολλές 
εσωτερικές µονάδες όπως εικονίζεται στην εικόνα 
14.1 (Σειρά ψύξης/θέρµανσης (RQ(C)YQ)), 
απαιτείται να προσδιορίσετε ένα από τα 
τηλεχειριστήρια σαν το κύριο (master) 
τηλεχειριστήριο.

• Μόνο µε το master τηλεχειριστήριο µπορεί να γίνει η 
επιλογή της λειτουργίας θέρµανσης, ψύξης.

• Στις οθόνες των δευτερευόντων τηλεχειριστηρίων 
εµφανίζεται η ένδειξη “ ” (αλλαγή υπό 
έλεγχο) και αυτόµατα ακολουθούν τον τρόπο 
λειτουργίας που ορίζεται από το κύριο τηλεχειριστήριο.
Ωστόσο, είναι δυνατή η αλλαγή σε πρόγραµµα 
ξήρανσης µε τα υποτελή τηλεχειριστήρια αν το 
σύστηµα βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης, ρυθµίζοντας 
το κεντρικό τηλεχειριστήριο, ενώ είναι επίσης δυνατή 
η αλλαγή σε λειτουργία ανεµιστήρα µόνο.

• Στην περίπτωση του συστήµατος που φαίνεται 
στην εικόνα 14.2, µπορείτε να επιλέξτε τον 
τρόπο λειτουργίας µόνο µε το κύριο 
τηλεχειριστήριο. (Μόνο σειρά ανάκτησης 
θερµότητας (RQCEQ))

(∆είτε την εικόvα 14.2)
1. Εξωτερική µονάδα
2. Μονάδα BS
3. Εσωτερική µονάδα
4. Τηλεχειριστήριο
5. Ορισµένες εσωτερικές µονάδες είναι 

συνδεδεµένες µε µια µονάδα BS.
Ένα από αυτά τα τηλεχειριστήρια είναι το 
κεντρικό τηλεχειριστήριο.

6. Μια εσωτερική µονάδα είναι 
συνδεδεµένη µε µια µονάδα BS.
Κάθε τηλεχειριστήριο είναι κεντρικό 
τηλεχειριστήριο.

Στην περίπτωση του συστήµατος που φαίνεται 
στην εικόνα 15, κανένα από τα τηλεχειριστήρια 
δεν µπορούν να επιλέξουν τον τρόπο 
λειτουργίας. (Μόνο σειρά ανάκτησης 
θερµότητας (RQCEQ))
(∆είτε την εικόvα 15)
1. Εξωτερική µονάδα
2. Μονάδα BS
3. Εσωτερική µονάδα
4. Τηλεχειριστήριο
5. Επιλογέας ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
6. Ο επιλογέας ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ είναι 

συνδεδεµένος στη µονάδα BS.
Ο επιλογέας ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
µπορεί να επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας.

Καθορισµός του κύριου τηλεχειριστηρίου
Πιέστε το κουµπί επιλογής του τρόπου 
λειτουργίας στο τρέχον κύριο τηλεχειριστήριο 
για 4 δευτερόλεπτα.
Η οθόνη, που δείχνει “ ” (αλλαγή υπό 
έλεγχο), όλων των δευτερευόντων 
τηλεχειριστηρίων που είναι συνδεδεµένα µε 
την ίδια εξωτερική µονάδα, αναβοσβήνει.
Πιέστε το κουµπί επιλογής του τρόπου 
λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να 
καθορίσετε ως κύριο τηλεχειριστήριο. Η 
διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το 
τηλεχειριστήριο έχει οριστεί ως κύριο 
τηλεχειριστήριο και η ένδειξη “ ”στην 
οθόνη (αλλαγή υπό έλεγχο) εξαφανίζεται.
Στην οθόνη των άλλων τηλεχειριστηρίων 
διατηρείται η ένδειξη “ ” (αλλαγή υπό 
έλεγχο).

Πώς να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας
(∆είτε την εικόvα 10)

Πιέστε επανειληµµένα το κουµπί επιλογής 
τρόπου λειτουργίας του κεντρικού 
τηλεχειριστηρίου, το οποίο δεν δείχνει 
“ ” (αλλαγή υπό έλεγχο), µέχρι το 
τηλεχειριστήριο να ρυθµιστεί στην επιθυµητή 
κατάσταση λειτουργίας.
Η οθόνη αλλάζει σε FAN, DRY, AUTO (Μόνο 
σειρά ανάκτησης θερµότητας (RQCEQ)), 
COOLING ή HEATING κάθε φορά που πιέζετε 
το κουµπί.
Τα άλλα τηλεχειριστήρια χωρίς δικαιώµατα 
επιλογής θα ακολουθήσουν αµέσως, και οι 
ενδείξεις στις οθόνες τους θα αλλάξουν 
αυτόµατα.

1

3

1

2

3
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6-6 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΉ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ∆ΥΟ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Αυτό το σύστηµα άλλα δύο συστήµατα ελέγχου εκτός 
από το σύστηµα ατοµικού ελέγχου (ένα 
τηλεχειριστήριο ελέγχει µία εσωτερική µονάδα. 
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Daikin για να 
βεβαιωθείτε για το σύστηµα που έχετε.
• Σύστηµα οµαδικού ελέγχου
Ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει µέχρι 16 εσωτερικές 
µονάδες. Όλες οι εσωτερικές µονάδες έχουν την 
ίδια ρύθµιση.

• Σύστηµα ελέγχου µε δύο τηλεχειριστήρια
∆ύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν µια εσωτερική 
µονάδα (στην περίπτωση οµαδικού συστήµατος 
ελέγχου, µία οµάδα εσωτερικών µονάδων). Η 
µονάδα έχει ατοµική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Daikin 
σε περίπτωση αλλαγής του συνδυασµού ή 
της ρύθµισης οµαδικού ελέγχου και 
συστηµάτων ελέγχου µε δύο 
τηλεχειριστήρια.

7. ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για να εξασφαλιστεί η τέλεια λειτουργία του 
συστήµατος ακολουθήστε τις παρακάτω 
προφυλάξεις.
• Ρυθµίστε σωστά την έξοδο του αέρα και εγγύηση 
την απευθείας ροή αέρα επάνω στους 
διαµένοντες στο δωµάτιο.

• Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του χώρου σωστά για 
άνετο περιβάλλον. Αποφύγετε την υπερβολική 
θέρµανση ή ψύξη.

• Αποφύγετε να µπαίνει ο ήλιος σε ένα δωµάτιο 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης 
κλείνοντας τις κουρτίνες ή τα παντζούρια.

• Εξαερίζετε συχνά.
Η παρατεταµένη χρήση απαιτεί ειδική προσοχή 
στον εξαερισµό.

• Μην έχετε ανοικτά πόρτες και παράθυρα. Αν οι 
πόρτες και τα παράθυρα παραµένουν ανοικτά, ο 
αέρας θα ρέει εκτός δωµατίου µε αποτέλεσµα τη 
µείωση της ψύξης ή του θερµαντικού 
αποτελέσµατος.

• Ποτέ µην τοποθετείτε αντικείµενα κοντά στα 
στόµια εισαγωγής και εξαγωγής της µονάδας. 
Μπορεί να µειώσουν την αποδοτικότητα της 
µονάδας ή και τη διακοπή λειτουργίας.

• Όταν η µονάδα δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, κλείστε το γενικό διακόπτη 
τροφοδοσίας. Όταν παραµένει ανοιχτός 
χρησιµοποιεί ηλεκτρικό ρεύµα. Πριν επαναθέσετε 

σε λειτουργία τη µονάδα, ανοίξτε το γενικό 
διακόπτη τροφοδοσίας 6 ώρες πριν από τη 
λειτουργία για να εξασφαλιστεί η οµαλή 
λειτουργία. (∆ιαβάστε το κεφάλαιο “Συντήρηση” 
στο εγχειρίδιο της εσωτερικής µονάδας.)

• Όταν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “ ” 
(καθαρισµός του φίλτρου αέρα), απευθυνθείτε σε 
ένα εξειδικευµένο τεχνικό για τον καθαρισµό του 
φίλτρου. (∆ιαβάστε το κεφάλαιο “Συντήρηση” στο 
εγχειρίδιο της εσωτερικής µονάδας.)

• Κρατήστε την εσωτερική µονάδα και το 
τηλεχειριστήριο τουλάχιστον σε απόσταση 1 m 
από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, και άλλο συναφή 
εξοπλισµό.
Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν 
στατικές ή παραµορφωµένες εικόνες.

• Μη χρησιµοποιείτε άλλες συσκευές θέρµανσης 
ακριβώς από κάτω από την εσωτερική µονάδα.
Αν το κάνετε, µπορεί να παραµορφωθούν από τη 
θερµότητα.

• Χρησιµοποιήστε πλήρως τη λειτουργία ρύθµισης 
της κατεύθυνσης ροής του αέρα.
Στο δάπεδο µαζεύεται ψυχρός αέρας, ενώ στο 
ταβάνι µαζεύεται θερµός αέρας.
Ρυθµίστε την κατεύθυνση ροής του αέρα 
παράλληλα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
ξήρανσης ή ψύξης, και ρυθµίστε την µε 
κατεύθυνση προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας θέρµανσης.
Μην αφήνετε τον αέρα να κατευθύνεται απευθείας 
σε άτοµο.

• Χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστηµα ώστε να 
επιτευχθεί η ρυθµισµένη θερµοκρασία δωµατίου.
Συνιστούµε να αρχίζετε τη λειτουργία εκ των 
προτέρων χρησιµοποιώντας τη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη.

8. ΕΠΟΧΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα στόµια εισόδου αέρα ή τα 
πτερύγια από αλουµίνιο της εξωτερικής ή 
της εσωτερικής µονάδας.
Αν τα αγγίξετε, µπορεί να προκληθεί 
τραυµατισµός.
Μην πλένετε την εξωτερική ή την εσωτερική 
µονάδα µε νερό.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Προσέχετε που πατάτε όταν καθαρίζετε το 
φίλτρο αέρα, κ.λ.π.
Αν η σκαλωσιά είναι ασταθής, µπορεί να πέσετε 
κάτω και να τραυµατιστείτε.
Βεβαιωθείτε ότι σταµατήσατε τη λειτουργία 
και γυρίστε τον ασφαλειοδιακόπτη στο off 
(ανενεργό) πριν τον καθαρισµό.
Αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και 
τραυµατισµό.
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Για τον καθαρισµό του εσωτερικού των 
εσωτερικών µονάδων, επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο.
Ο ακατάλληλος καθαρισµός µπορεί να 
καταστρέψει τα πλαστικά µέρη και να προκαλέσει 
βλάβες, όπως διαρροή νερού, µε αποτέλεσµα να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία.

8-1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ
Έλεγχος
• Είναι φραγµένα τα στόµια εισαγωγής και 
εξαγωγής εξαερισµού της εσωτερικής και της 
εξωτερικής µονάδας;
Βγάλτε οτιδήποτε ενδέχεται να τα φράζει.

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και το εξωτερικό. 
• Μετά από τον καθαρισµό του φίλτρου αέρα, 
φροντίστε να το ξαναβάλετε στην ίδια θέση.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισµού που 
περιλαµβάνεται µε την εσωτερική µονάδα, για 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τον καθαρισµό.

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
• Αφού ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, εµφανίζονται 
οι χαρακτήρες στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
(Για την προστασία της µονάδας, ενεργοποιήστε 
την τροφοδοσία τουλάχιστον 6 ώρες πριν τη 
λειτουργία της µονάδας. Με τον τρόπο αυτό, η 
µονάδα λειτουργεί καλύτερα.)

8-2 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ
Μια ηµέρα µε ηλιοφάνεια, λειτουργήστε τον 
ανεµιστήρα για περίπου µισή ηµέρα, ώστε να 
στεγνώσει πλήρως το εσωτερικό της µονάδας.
• Ανατρέξτε στη σελίδα 7, για λεπτοµέρειες σχετικά 

µε τη λειτουργία του ανεµιστήρα.
Κλείστε το ρεύµα
• Αφού απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, οι 
χαρακτήρες στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου 
εξαφανίζονται.

• Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιηµένη, η 
µονάδα καταναλώνει αρκετές δεκάδες βατ ισχύος.
Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία για να 
εξοικονοµήσετε ενέργεια.

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και το εξωτερικό. 
• Μετά από τον καθαρισµό του φίλτρου αέρα, 
φροντίστε να το ξαναβάλετε στην ίδια θέση.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισµού που 
περιλαµβάνεται µε την εσωτερική µονάδα, για 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τον καθαρισµό.

9. ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

9-1 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
• Η λειτουργία του κλιµατιστικού δεν αρχίζει 
αµέσως όταν ξαναξεκινάτε τη λειτουργία µετά 
από παύση λειτουργίας ή όταν αλλάζετε 
λειτουργία αφού ρυθµίσατε τον τρόπο 
λειτουργίας.
Εάν ανάψει η λυχνία λειτουργίας, το σύστηµα 
βρίσκεται σε κανονική κατάσταση.
Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του µοτέρ του 
συµπιεστή, το κλιµατιστικό αρχίζει να λειτουργεί 
5 λεπτά µετά το πάτηµα του διακόπτη έναρξης 
λειτουργίας, στην περίπτωση που η λειτουργία 
του είχε µόλις διακοπεί.

• Αν εµφανίζεται η ένδειξη “Centralized Con-
trol” στο τηλεχειριστήριο και πιέσετε το 
κουµπί λειτουργίας, η οθόνη θα αναβοσβήσει 
για λίγα δευτερόλεπτα.
Αυτό σηµαίνει ότι η κεντρική συσκευή ελέγχει τη 
µονάδα.
Η ένδειξη που αναβοσβήνει σηµαίνει ότι το 
τηλεχειριστήριο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.

• Το σύστηµα δεν ξεκινά αµέσως όταν συνδεθεί 
στο ηλεκτρικό ρεύµα.
Περιµένετε ένα λεπτό µέχρις ότου ο 
µικροϋπολογιστής προετοιµαστεί για λειτουργία.

9-2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ

• Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εµφανίζεται 
η ένδειξη “U4” ή “U5” και το σύστηµα σταµατά 
αλλά η λειτουργία του ξαναρχίζει µετά από 
λίγα λεπτά.
Αυτό γίνεται διότι το τηλεχειριστήριο δέχεται 
παράσιτα από άλλες ηλεκτρικές συσκευές εκτός 
του κλιµατιστικού, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 
επικοινωνία µεταξύ των µονάδων και να 
προκληθεί διακοπή λειτουργίας.
Η λειτουργία ξαναρχίζει αυτόµατα όταν χαθούν τα 
παράσιτα.

9-3 ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΞΗΣ/
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

• Όταν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 
“ ” (αλλαγή υπό έλεγχο).
Σηµαίνει ότι πρόκειται για ένα δευτερεύον 
τηλεχειριστήριο.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθµιση του κύριού 
τηλεχειριστηρίου”.
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• Όταν είναι εγκατεστηµένος ο διακόπτης 
επιλογής ψύξης/θέρµανσης και η οθόνη 
δείχνει “ ” (αλλαγή υπό έλεγχο).
Αυτό γίνεται διότι η αλλαγή µεταξύ ψύξης και 
θέρµανσης ελέγχεται από τον επιλογέα ψύξης/
θέρµανσης. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο της 
Daikin να σας ενηµερώσει σχετικά µε την θέση 
τοποθέτησης του διακόπτη τηλεχειριστηρίου.

9-4 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΙΘΑΝΗ, ΑΛΛΑ Η ΨΥΞΗ ΚΑΙ Η 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ∆Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

• Αµέσως µετά την ενεργοποίηση της 
τροφοδοσίας.
Ο µικροϋπολογιστής ετοιµάζεται να λειτουργήσει.
Περιµένετε 10 λεπτά.

9-5 Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ∆ΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

• Η ισχύς του ανεµιστήρα δεν αλλάζει ακόµα και 
αν πατηθεί το κουµπί προσαρµογής της 
ισχύος του ανεµιστήρα.
Κατά τη λειτουργία θέρµανσης, όταν η 
θερµοκρασία δωµατίου προσεγγίζει την 
καθορισµένη θερµοκρασία, η εξωτερική µονάδα 
απενεργοποιείται και η εσωτερική µονάδα αλλάζει 
σε ισχύ ψιθύρου του ανεµιστήρα.
Αυτό συµβαίνει για να µην φυσά κρύος αέρας 
άµεσα επάνω στους ενοίκους του δωµατίου.
Η ισχύς του ανεµιστήρα δε θα αλλάξει ακόµα και 
αν αλλάξει το κουµπί, όταν κάποια άλλη 
εσωτερική µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία 
θέρµανσης.

9-6 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ∆ΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

• Η διεύθυνση του ανεµιστήρα δεν αντιστοιχεί 
στην ένδειξη του τηλεχειριστηρίου.
Η διεύθυνση του ανεµιστήρα δεν αιωρείται.
Αυτό συµβαίνει επειδή η µονάδα ελέγχεται από 
τον µικροϋπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα 
“Ρύθµιση της κατεύθυνσης ροής του αέρα”.

9-7 ΛΕΥΚΗ ΟΜΙΧΛΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α

Εσωτερική µονάδα
• Όταν εξέρχονται ατµοί κατά τη λειτουργία ψύξης.
Εάν το εσωτερικό µιας εσωτερικής µονάδας έχει 
µολυνθεί πολύ, η κατανοµή της θερµοκρασίας στο 
χώρο είναι ανοµοιογενής. Είναι αναγκαίο να 
καθαριστεί το εσωτερικό της εσωτερικής 
µονάδας. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της 
Daikin για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον καθαρισµό 
της µονάδας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει 
από εξειδικευµένο τεχνικό του σέρβις.

• Αµέσως µετά την παύσης της λειτουργίας 
ψύξης και όταν η θερµοκρασία και η υγρασία 
του χώρου είναι χαµηλή.
Αυτό συµβαίνει γιατί θερµό ψυκτικό αέριο 
επανέρχεται στην εσωτερική µονάδα και παράγει 
ατµό.

Εσωτερική µονάδα, εξωτερική µονάδα
• Όταν το σύστηµα µετά από τη λειτουργία 
απόψυξης αρχίζει τη λειτουργία θέρµανσης.
Η υγρασία που παράγεται από την απόψυξη 
γίνεται ατµός και αποβάλλεται.

9-8 ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Εσωτερική µονάδα
• Αµέσως µετά την ενεργοποίηση της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας ακούγεται ένας 
χαρακτηριστικός συριχτός θόρυβος.
Η ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα στην 
εσωτερική µονάδα αρχίζει να λειτουργεί και κάνει 
αυτό το θόρυβο. Ο όγκος της µειώνεται σε 
1 λεπτό περίπου.

• Ένας συνεχής θόρυβος παφλασµού 
ακούγεται όταν το σύστηµα βρίσκεται στη 
λειτουργία ψύξης ή κατά την παύση 
λειτουργίας.
Όταν λειτουργεί η αντλία αποστράγγισης 
(προαιρετικό εξάρτηµα) παράγεται αυτός ο 
θόρυβος.

• Ένα ελαφρύ τρίξιµο ακούγεται όταν το 
σύστηµα σταµατά µετά από τη λειτουργία 
θέρµανσης.
Η διαστολή και η συστολή των πλαστικών 
εξαρτηµάτων που προκαλείται από την αλλαγή 
θερµοκρασίας παράγουν αυτό το θόρυβο.

• Ένας µικρός θόρυβος παφλασµού και 
συριγµού ακούγεται όταν σταµατά η 
λειτουργία της µονάδας.
Όταν η άλλη εσωτερική µονάδα λειτουργεί, 
ακούγεται αυτός ο θόρυβος. Για να αποφευχθεί η 
παραµονή του λαδιού και του ψυκτικού στο 
σύστηµα, µία µικρή ποσότητα ψυκτικού συνεχίζει 
να ρέει.

Εξωτερική µονάδα
• Όταν ο τόνος του θορύβου λειτουργίας 
αλλάζει.
Ο θόρυβος αυτός προκαλείται από την αλλαγή 
της συχνότητας.
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Εσωτερική µονάδα, εξωτερική µονάδα
• Όταν το σύστηµα βρίσκεται στη λειτουργία 
ψύξης ή απόψυξης ακούγεται ένας συνεχής 
σφυριχτός θόρυβος.
Ο ήχος αυτός προέρχεται από τη ροή του αερίου 
ψύξης στην εσωτερική και στην εξωτερική 
µονάδα.

• Ένας σφυριχτός θόρυβος που ακούγεται κατά 
την έναρξη λειτουργίας ή αµέσως µετά την 
παύση λειτουργίας ή µετά την απόψυξη.
Αυτός είναι ο θόρυβος του ψυκτικού που 
προκαλείται λόγω διακοπής ή αλλαγής της ροής.

9-9 ΣΚΟΝΗ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α
• Όταν η µονάδα χρησιµοποιείται µετά από 
παύση λειτουργίας για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα.
Αυτό συµβαίνει επειδή έχει µπει σκόνη στη 
µονάδα.

9-10 ΕΚΒΟΛΗ ΟΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
• Κατά τη λειτουργία.
Η µονάδα απορροφά τις οσµές του χώρου, των 
επίπλων, των τσιγάρων, κ.λ.π. και στη συνέχεια 
τις εκβάλλει.

9-11 Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

• Κατά τη λειτουργία.
Η ταχύτητα του ανεµιστήρα ελέγχεται µε σκοπό τη 
βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος.

9-12 ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ “ ”

• Η ένδειξη αυτή εµφανίζεται αµέσως µετά την 
ενεργοποίηση του γενικού διακόπτη 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Αυτό σηµαίνει ότι το τηλεχειριστήριο είναι σε 
κανονική κατάσταση λειτουργίας. Η κατάσταση 
αυτή διατηρείται για ένα λεπτό.

9-13 Ο ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Ή Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ∆ΕΝ 
ΣΤΑΜΑΤΑ 

• Αυτό συµβαίνει για να αποφευχθεί η 
παραµονή λαδιού και ψυκτικού στο 
συµπιεστή. Η µονάδα θα σταµατήσει µετά 
από 5 έως 10 λεπτά.

9-14 ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΟΤΑΝ Η ΜΟΝΑ∆Α ∆Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

• Αυτό συµβαίνει γιατί ο θερµαντήρας του 
κάρτερ θερµαίνει το συµπιεστή έτσι ώστε να 
µπορεί να ξεκινήσει οµαλά.

9-15 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ

• Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εµφανίζεται 
η ένδειξη “U4” και “U5” και το σύστηµα 
σταµατά αλλά η λειτουργία του ξαναρχίζει 
µετά από λίγα λεπτά.
Αυτό γίνεται διότι το τηλεχειριστήριο δέχεται 
παράσιτα από άλλες ηλεκτρικές συσκευές εκτός 
του κλιµατιστικού, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 
επικοινωνία µεταξύ των µονάδων και να 
προκληθεί διακοπή λειτουργίας.
Η λειτουργία ξαναρχίζει αυτόµατα όταν χαθούν τα 
παράσιτα.

9-16 ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΖΕΣΤΟΣ ΑΕΡΑ ΠΑΡΟΛΟ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

• Μπορεί να αισθανθείτε το ζεστό αέρα όταν η 
µονάδα είναι σβηστή.
Αρκετές διαφορετικές εσωτερικές µονάδες 
λειτουργούν στο ίδιο σύστηµα, οπότε αν 
λειτουργεί µια άλλη µονάδα, µπορεί να 
εξακολουθεί να διαρρέει ψυκτικό διαµέσου της 
µονάδας.

9-17 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΕΝ ΨΥΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
• Προγραµµατισµός λειτουργίας αφύγρανσης.
Η λειτουργία προγράµµατος ξήρανσης έχει 
σχεδιαστεί να µειώνει τη θερµοκρασία δωµατίου 
όσο το δυνατόν λιγότερο. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 9.

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Εάν παρουσιαστεί κάποια από τις παρακάτω 
δυσλειτουργίες, λάβετε τα παρακάτω µέτρα και 
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Daikin.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
∆ιακόψτε τη λειτουργία και 
απενεργοποιήστε το ρεύµα, σε περίπτωση 
που συµβεί κάτι ασυνήθιστο (µυρωδιά 
καµένου, κλπ.)
Αν αφήσετε τη µονάδα να λειτουργεί υπό αυτές τις 
συνθήκες µπορεί να προκληθεί θραύση, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

• Αν µια διάταξη ασφαλείας, όπως µια ασφάλεια ή 
ένας διακόπτης ρεύµατος ή ένας διακόπτης 
διαρροής γείωσης ενεργοποιείται συχνά, 
Αντιµετώπιση: Μην ενεργοποιείτε το κεντρικό 
διακόπτη ρεύµατος.

• Αν ο διακόπτης ON/OFF δεν λειτουργεί σωστά,
Αντιµετώπιση: Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη 
τροφοδοσίας.

• ∆ιαρροή νερού από τη µονάδα.
Αντιµετώπιση: ∆ιακόψτε τη λειτουργία.
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• Ο διακόπτης λειτουργίας δεν λειτουργεί σωστά.
Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.

• Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “ ”,ο 
αριθµός της µονάδας και η λυχνία λειτουργίας 
αναβοσβήνουν ενώ εµφανίζεται ο κωδικός 
σφάλµατος. (∆είτε την εικόvα 12)

1. Οθόνη ελέγχου
2. Αριθµός εσωτερικής µονάδας που 
παρουσιάζει βλάβη

3. Λυχνία λειτουργίας
4. Κωδικός δυσλειτουργίας

Αντιµετώπιση: Επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο της Daikin και αναφέρετε τον 
κωδικό σφάλµατος.

Εάν το σύστηµα δεν λειτουργεί κανονικά, εκτός 
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
παραπάνω και εάν καµία από τις 
δυσλειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω 
δεν είναι εµφανής, ελέγξτε το σύστηµα µε βάση 
τις παρακάτω διαδικασίες.
Αν είναι αδύνατο να διορθώσετε το πρόβληµα 
µόνοι σας αφού ελέγξετε όλα τα παραπάνω 
στοιχεία, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό 
σας.
Αναφέρετε στον αντιπρόσωπο όλα τα 
συµπτώµατα, το όνοµα του συστήµατος και το 
όνοµα του µοντέλου (αναφέρονται στην κάρτα 
εγγύησης).
1. Εάν το σύστηµα δε λειτουργεί καθόλου.
• Ελέγξτε µήπως έχει γίνει διακοπή ρεύµατος.
Περιµένετε µέχρι την επαναφορά της ισχύος. Εάν 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας γίνει διακοπή 
ρεύµατος, το σύστηµα τίθεται σε λειτουργία 
αυτόµατα αµέσως µετά την επαναφορά του 
ρεύµατος.

• Ελέγξτε αν δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια.
Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύµατος.

• Ελέγξτε αν έχει πέσει ο 
ασφαλειοδιακόπτης.
Ενεργοποιήστε την 
τροφοδοσία µε τον 
ασφαλειοδιακόπτη στη 
θέση off (ανενεργό).
Μην ενεργοποιείτε το 
ρεύµα µε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση 
απεµπλοκής.
(Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.)

2. Αν η λειτουργία του συστήµατος διακόπτεται σε 
σύντοµο διάστηµα µετά την έναρξη λειτουργίας του.

• Ελέγξτε µήπως τα στόµια εισαγωγής και 
εξαγωγής αέρα της εσωτερικής ή της εξωτερικής 
µονάδας είναι φραγµένα από κάποιο εµπόδιο.
Αφαιρέστε το εµπόδιο και επαναφέρετε τις 
κανονικές συνθήκες αερισµού.

• Ελέγξτε αν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου 
εµφανίζει το εικονίδιο “ ” (καθαρισµός φίλτρου 

αέρα).
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισµού της 
εσωτερικής µονάδας. Και καθαρίστε το φίλτρο 
αέρα.

3. Το σύστηµα λειτουργεί αλλά η ψύξη και η 
θέρµανση είναι ανεπαρκής.

• Ελέγξτε µήπως τα στόµια εισαγωγής και 
εξαγωγής αέρα της εσωτερικής ή της εξωτερικής 
µονάδας είναι φραγµένα από κάποιο εµπόδιο.
Αφαιρέστε το εµπόδιο και επαναφέρετε τις 
κανονικές συνθήκες αερισµού.

• Ελέγξτε αν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου 
εµφανίζει το εικονίδιο “ ” (καθαρισµός φίλτρου 
αέρα).
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισµού της 
εσωτερικής µονάδας. Και καθαρίστε το φίλτρο 
αέρα.

• Ελέγξτε τη ρύθµιση της θερµοκρασίας.
Ανατρέξτε στην ενότητα “∆ιαδικασία λειτουργίας”.

• Ελέγξτε τη ρύθµιση της ταχύτητας του 
ανεµιστήρα στο τηλεχειριστήριο.
Ανατρέξτε στην ενότητα “∆ιαδικασία λειτουργίας”.

• Ελέγξτε για να δείτε αν υπάρχουν ανοικτές 
πόρτες ή παράθυρα. 
Κλείστε πόρτες και παράθυρα για να µην µπαίνει 
αέρας στο δωµάτιο.

• Ελέγξτε µήπως υπάρχουν πολλά άτοµα στο 
χώρο κατά τη λειτουργία ψύξης.

• Ελέγξτε αν η πηγή θερµότητας του δωµατίου είναι 
υπερβολική κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
ψύξης.

• Ελέγξτε αν µπαίνει άµεσο ηλιακό φως στο 
δωµάτιο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης.
Χρησιµοποιήστε κουρτίνες ή περσίδες.

• Ελέγξτε µήπως η γωνία ροής δεν είναι η 
κατάλληλη.
Ανατρέξτε στην ενότητα “∆ιαδικασία λειτουργίας”.

Σέρβις µετά από την πώληση και 
εγγύηση
Σέρβις µετά από την πώληση:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην προβαίνετε σε µετατροπές στη µονάδα.
Αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.

• Μην προσπαθήσετε να 
αποσυναρµολογήσετε ή επισκευάσετε τη 
µονάδα.
Αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

TEST
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• Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού, κρατήστε το 
µακριά από τη φωτιά.
Παρόλο που συνήθως το ψυκτικό δεν εµφανίζει 
διαρροές, αν διαρρεύσει στο δωµάτιο και έρθει σε 
επαφή µε εύφλεκτο αέρα σε εξοπλισµό, όπως 
θερµαντήρας ανεµιστήρα, σόµπα, πετρέλαιο 
(γκάζι), µαγειρική εστία, κλπ., θα προκληθεί 
σχηµατισµός τοξικού αερίου.
Μετά την επισκευή βλάβης διαρροής ψυκτικού, 
επιβεβαιώστε µέσω τεχνικού συντήρησης ότι το 
σηµείο διαρροής έχει επισκευαστεί µε βεβαιότητα 
πριν από την επανεκκίνηση της λειτουργίας.

• Μην αφαιρείτε ή µην επανεγκαθιστάτε τη 
µονάδα µόνοι σας.
Η λανθασµένη εγκατάσταση ενδέχεται να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

• Όταν ρωτάτε τον αντιπρόσωπό σας για 
επισκευή, πληροφορήστε το σχετικό 
προσωπικό για τις λεπτοµέρειες ως εξής:
•Αρ. προϊόντος του κλιµατιστικού: 

Ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης.
•Ηµεροµηνία αποστολής και ηµεροµηνία 
εγκατάστασης: 

Ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης.
•∆υσλειτουργία: 

Πληροφορήστε το προσωπικό για τις 
λεπτοµέρειες της δυσλειτουργίας.
(Κωδικός δυσλειτουργίας που εµφανίζεται 
στο τηλεχειριστήριο.)

•Όνοµα, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου
• Επισκευή όπου ο όρος της εγγύησης έχει 
λήξει
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. Αν χρειαστεί 
επισκευή, διατίθεται υπηρεσία επί πληρωµή.

• Ελάχιστο χρονικό διάστηµα αποθήκευσης 
σηµαντικών ανταλλακτικών
Ακόµα και µετά από τη διακοπή διάθεσης ενός 
ορισµένου τύπου κλιµατιστικού, διατηρούµε τα 
σχετικά σηµαντικά µέρη σε απόθεµα για 9 χρόνια 
τουλάχιστον.
Τα σηµαντικά ανταλλακτικά είναι ανταλλακτικά 
απαραίτητα για τη λειτουργία του κλιµατιστικού.

• Συστάσεις για συντήρηση και έλεγχο
Λόγω του ότι µετά από τη χρήση της µονάδας για 
αρκετά χρόνια συγκεντρώνεται σκόνη, η 
απόδοση θα πέσει σε κάποιο βαθµό.
Η αποσυναρµολόγηση και ο εσωτερικός 
καθαρισµός απαιτούν τεχνικές γνώσεις, 
συνιστούµε να κάνετε συµβόλαιο συντήρησης και 
επιθεώρησης (µε κόστος), ξεχωριστά από την 
κανονική συντήρηση.

• Προτεινόµενος έλεγχος και κύκλοι 
συντήρησης
[Σηµείωση: Ο κύκλος συντήρησης δεν είναι 
ίδιος µε την περίοδο εγγύησης.]
Ο Πίνακας 1 θεωρεί τις ακόλουθες συνθήκες 
χρήσης.
1. Κανονική χρήση χωρίς συχνές εκκινήσεις και 
διακοπές του µηχανήµατος.
(Παρόλο που ποικίλει ανά µοντέλο, συνιστούµε 
να µην σταµατάτε και να µην εκκινείτε το 
µηχάνηµα περισσότερο από 6 φορές/την ώρα 
για κανονική χρήση.)

2. Η λειτουργία του προϊόντος θεωρείται ότι είναι 
10 ώρες/ηµέρα, 2.500 ώρες/έτος.

• Πίνακας 1 “Κύκλος ελέγχου” και “Λίστες κύκλου 
συντήρησης”

Σηµείωση 1
Αυτός ο πίνακας υποδεικνύει τα κύρια µέρη.
Για λεπτοµέρειες βλέπε τη σύµβαση συντήρησης και 
ελέγχου.
Σηµείωση 2
Ο κύκλος συντήρησης υποδεικνύει τα προτεινόµενα 
διαστήµατα χρόνου µέχρι να προκύψει η ανάγκη για 
εργασίες συντήρησης, προκειµένου να διασφαλίζεται 
ότι το προϊόν είναι ικανό για λειτουργία, για όσο το 
δυνατό περισσότερο.
Χρησιµοποιήστε ένα κατάλληλο πρόγραµµα 
συντήρησης (συντήρηση βάσει προϋπολογισµού και 
αµοιβές για έλεγχο, κλπ.).
Ανάλογα µε το περιεχόµενο της σύµβασης 
συντήρησης και ελέγχου, οι αντίστοιχοι κύκλοι µπορεί 
να είναι στην πραγµατικότητα συντοµότεροι από 
αυτούς που παρατίθενται εδώ.

Όνοµα κύριου µέρους Κύκλος 
ελέγχου

Κύκλος ελέγχου 
[αντικαταστάσεις ή/
και επισκευές]

Ηλεκτρικός κινητήρας 
(ανεµιστήρας, 
υγραντήρας, κλπ.)

1 έτος

20.000 ώρες

Πίνακες PC 25.000 ώρες

Εναλλάκτης θερµότητας 5 χρόνια

Αισθητήρας 
(θερµίστορ, κλπ.) 5 χρόνια

Τηλεχειριστήριο και 
διακόπτες 25.000 ώρες

∆οχείο αποστράγγισης 8 χρόνια

Θερµοεκτονωτική 
βαλβίδα 20.000 ώρες

Ηλεκτροµαγνητική 
βαλβίδα 20.000 ώρες
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18 Ελληνικά

Η συντόµευση του “ κύκλου συντήρησης” και 
του “κύκλου αντικατάστασης” θα πρέπει να 
εξετάζεται στις παρακάτω περιπτώσεις.
1. Κατά τη χρήση σε θερµά και υγρά µέρη ή µέρη 
όπου η θερµοκρασία και η υγρασία 
παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις.

2. Όταν χρησιµοποιείται σε σηµεία όπου υπάρχουν 
µεγάλες διακυµάνσεις του ρεύµατος (τάση, 
συχνότητα, διαταραχές της κυµατοµορφής κλπ.).
(∆εν µπορεί να χρησιµοποιείται εάν είναι εκτός 
του επιτρεπόµενου εύρους.)

3. Κατά την εγκατάσταση και χρήση σε σηµεία µε 
συχνές δονήσεις και κραδασµούς.

4. Όταν χρησιµοποιείται σε δυσµενείς συνθήκες 
όπου η ατµόσφαιρα µπορεί να περιέχει σκόνη, 
άλατα, επιβλαβή αέρια ή ατµούς όπως θειικού 
οξέος ή υδρόθειου.

5. Όταν χρησιµοποιείται σε σηµεία µε συχνά 
ανάµµατα και σβησίµατα του µηχανήµατος ή 
παρατεταµένους χρόνους λειτουργίας.  
(Παράδειγµα: κλιµατισµός σε 24 ωρη βάση)

■ Συνιστάµενοι κύκλοι αντικατάστασης 
φθαρµένων µερών

[Ο κύκλος δεν είναι ίδιος µε την περίοδο εγγύησης.]

• Πίνακας 2 “Λίστες Κύκλου Αντικατάστασης”

Σηµείωση 1
Αυτός ο πίνακας υποδεικνύει τα κύρια µέρη.
Για λεπτοµέρειες βλέπε τη σύµβαση συντήρησης και 
ελέγχου.
Σηµείωση 2
Ο κύκλος συντήρησης υποδεικνύει τα προτεινόµενα 
διαστήµατα χρόνου µέχρι να προκύψει η ανάγκη για 
εργασίες συντήρησης, προκειµένου να 
διασφαλίζεται ότι το προϊόν είναι ικανό για 
λειτουργία, για όσο το δυνατό περισσότερο.
Χρησιµοποιήστε ένα κατάλληλο πρόγραµµα 
συντήρησης (συντήρηση βάσει προϋπολογισµού 
και αµοιβές για έλεγχο, κλπ.).

Για λεπτοµέρειες επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπό σας.
Σηµείωση: Η θραύση εξαιτίας αποσυναρµολόγησης 
ή καθαρισµού στο εσωτερικό από οποιονδήποτε 
άλλο παρά από τους εξουσιοδοτηµένους 
αντιπροσώπους δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

■ Μετακίνηση και απόρριψη της µονάδας
• Για την αφαίρεση και επανατοποθέτηση του 
συστήµατος κλιµατισµού, επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο διότι οι ενέργειες αυτές απαιτούν 
ειδικές τεχνικές γνώσεις.

• Το σύστηµα κλιµατισµού χρησιµοποιεί ψυκτικό 
φθοριούχου άνθρακα.
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο για την 
απόρριψη του συστήµατος κλιµατισµού, διότι ο 
νόµος επιβάλλει τη συλλογή, µεταφορά και 
απόρριψη του ψυκτικού σύµφωνα µε τους 
τοπικούς και εθνικούς κανονισµούς.

■ Πού να καλέσετε
Για εξυπηρέτηση µετά την πώληση, κλπ., αποταθείτε 
στον αντιπρόσωπό σας.

■ Περίοδος εγγύησης:
•Αυτό το προϊόν περιλαµβάνει κάρτα εγγύησης.
Η κάρτα εγγύησης δίνεται στον πελάτη αφού το 
προσωπικό της αντιπροσωπείας συµπληρώσει 
τα απαραίτητα στοιχεία στην κάρτα.  Ο πελάτης 
θα πρέπει να ελέγξει τα συµπληρωµένα στοιχεία 
και να αποθηκεύσει την κάρτα µε προσοχή.
∆ιάστηµα εγγύησης:Εντός ενός έτους µετά την 

εγκατάσταση.
Για περισσότερες
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε
στην κάρτα εγγύησης.

•Αν χρειαστεί να επισκευάσετε το κλιµατιστικό µέσα 
στην περίοδο εγγύησης, επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο και δείξτε του την κάρτα εγγύησης.  
Αν δεν επιδειχθεί η κάρτα εγγύησης, οι επισκευές 
γίνονται επί πληρωµή, ακόµη και αν δεν έχει λήξει η 
περίοδος εγγύησης.

Όνοµα κύριου µέρους Κύκλος 
ελέγχου

Κύκλος 
αντικατάστασης

Φίλτρο αέρα

1 έτος

5 χρόνια
Φίλτρο υψηλής 
απόδοσης (προαιρετικό 
εξάρτηµα)

1 έτος

Ηλεκτρική ασφάλεια 10 χρόνια
Θερµαντήρας κάρτερ 8 χρόνια
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