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ριλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες που συμμορφώνονται με την Οδηγία 
) και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε.

μονάδα

ή Εξειδικευμένου Τεχνικού Σέρβις
 και απόρριψη του κλιματιστικού από εξειδικευμένο εγκαταστάτη ή εξειδικευμένο 
ασδήποτε από τις συγκεκριμένες εργασίες, αναθέστε την εκτέλεσή της σε 
νικό σέρβις.
ένος τεχνικός σέρβις είναι αντιπρόσωπος ο οποίος διαθέτει τα προσόντα και τις 
τέρω.

α και γνώσεις τα οποία απαιτείται να διαθέτει ο αντιπρόσωπος
αστάτης είναι ένα άτομο που πραγματοποιεί εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης, 
ίρεσης των κλιματιστικών που κατασκευάζει η Toshiba Carrier Corporation. Το άτομο 
την εγκατάσταση, συντήρηση, αλλαγή θέσης και αφαίρεση των κλιματιστικών που 
 Carrier Corporation ή, εναλλακτικά, έχει διδαχθεί αυτές τις εργασίες από άτομα που 
ίναι επομένως πλήρως εξοικειωμένος με τις γνώσεις που σχετίζονται με αυτές τις 

αστάτης που επιτρέπεται να κάνει τις ηλεκτρικές εργασίες που σχετίζονται με την 
έσης και αφαίρεση, διαθέτει τα προσόντα που σχετίζονται με αυτές τις ηλεκτρικές 
ι από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, και είναι άτομο που έχει εκπαιδευτεί 
ται με τις ηλεκτρικές εργασίες σε κλιματιστικά που κατασκευάζονται από την Toshiba 
ναλλακτικά, έχει διδαχθεί αυτές τις εργασίες από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και, 
ς εξοικειωμένος με τις γνώσεις που σχετίζονται με αυτές τις εργασίες.
αστάτης που επιτρέπεται να χειρίζεται το ψυκτικό και να εκτελεί τις εργασίες 
ονται με την εγκατάσταση, αλλαγή θέσης και αφαίρεση, διαθέτει τα προσόντα που 
 εργασίες χειρισμού του ψυκτικού και τις εργασίες σωλήνωσης όπως ορίζεται από 
αι κανονισμούς, και είναι άτομο που έχει εκπαιδευτεί σε θέματα που σχετίζονται με 
ου ψυκτικού και τις εργασίες σωλήνωσης σε κλιματιστικά που κατασκευάζονται από 
rporation ή, εναλλακτικά, έχει διδαχθεί αυτές τις εργασίες από άτομα που έχουν 
ως, είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις γνώσεις που σχετίζονται με αυτές τις 

αστάτης που επιτρέπεται να εργάζεται σε ύψη έχει εκπαιδευτεί σε θέματα που 
ίες σε ύψη με κλιματιστικά που κατασκευάζονται από την Toshiba Carrier 
τικά, έχει διδαχθεί αυτές τις εργασίες από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και, 
ς εξοικειωμένος με τις γνώσεις που σχετίζονται με αυτές τις εργασίες.

ός επισκευών είναι ένα άτομο που πραγματοποιεί εργασίες εγκατάστασης, 
, αλλαγής θέσης και αφαίρεσης των κλιματιστικών που κατασκευάζει η Toshiba 
 άτομο αυτό έχει εκπαιδευτεί στην εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, αλλαγή 
 κλιματιστικών που κατασκευάζει η Toshiba Carrier Corporation ή, εναλλακτικά, έχει 
ίες από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και είναι επομένως πλήρως εξοικειωμένος με 
νται με αυτές τις εργασίες.
ός επισκευών που επιτρέπεται να κάνει τις ηλεκτρικές εργασίες που σχετίζονται με 
ευή, αλλαγή θέσης και αφαίρεση, διαθέτει τα προσόντα που σχετίζονται με αυτές τις 
ως ορίζεται από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, και είναι άτομο που έχει 
ου σχετίζονται με τις ηλεκτρικές εργασίες σε κλιματιστικά που κατασκευάζονται από 

rporation ή, εναλλακτικά, έχει διδαχθεί αυτές τις εργασίες από άτομα που έχουν 
ως, είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις γνώσεις που σχετίζονται με αυτές τις 

ός επισκευών που επιτρέπεται να χειρίζεται το ψυκτικό και να εκτελεί τις εργασίες 
σωλήνωσης που σχετίζονται με την εγκατάσταση, επισκευή, αλλαγή θέσης και αφαίρεση, διαθέτει τα 
προσόντα που σχετίζονται με αυτές τις εργασίες χειρισμού του ψυκτικού και τις εργασίες σωλήνωσης όπως 
ορίζεται από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, και είναι άτομο που έχει εκπαιδευτεί σε θέματα που 
σχετίζονται με τις εργασίες χειρισμού του ψυκτικού και τις εργασίες σωλήνωσης σε κλιματιστικά που 
κατασκευάζονται από την Toshiba Carrier Corporation ή, εναλλακτικά, έχει διδαχθεί αυτές τις εργασίες από 
άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και, επομένως, είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις γνώσεις που σχετίζονται με 

ός επισκευών που επιτρέπεται να εργάζεται σε ύψη έχει εκπαιδευτεί σε θέματα που 
ίες σε ύψη με κλιματιστικά που κατασκευάζονται από την Toshiba Carrier 
τικά, έχει διδαχθεί αυτές τις εργασίες από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και, 
ς εξοικειωμένος με τις γνώσεις που σχετίζονται με αυτές τις εργασίες.
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αυτές τις εργασίες.
• Ο εξειδικευμένος τεχνικ
σχετίζονται με τις εργασ
Corporation ή, εναλλακ
επομένως, είναι πλήρω
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ς ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα κλιματιστικό της TOSHIBA.
βάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό.
εβαιωθείτε ότι έχετε λάβει το “Εγχειρίδιο κατόχου” και το “Εγχειρίδιο εγκατάστασης” από τον κατασκευαστή 
ή τον αντιπρόσωπο).
ημα προς τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο
ξηγήστε με σαφήνεια τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χειρισμού πριν το παραδώσετε.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
τό το κλιματιστικό χρησιμοποιεί ένα νέο ψυκτικό μέσο HFC (R410A) αντί για το συμβατικό ψυκτικό μέσο 
2, ώστε να μην προκαλείται βλάβη στο στρώμα του όζοντος.

υσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες 
σικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιτηρούνται ή τους 
υν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες που πε
σχετικά με τα μηχανήματα (Οδηγία 2006/42/ΕΚ

Γενικός χαρακτηρισμός: Κλιματιστική 

Ορισμός Εξειδικευμένου Εγκαταστάτη 
Απαιτείται εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή
τεχνικό σέρβις. Όταν απαιτείται εκτέλεση οποι
εξειδικευμένο εγκαταστάτη ή εξειδικευμένο τεχ
Ένας εξειδικευμένος εγκαταστάτης ή εξειδικευμ
γνώσεις που περιγράφονται στον πίνακα κατω

Αντιπρόσωπος Προσόντ

Εξειδικευμένος 
εγκαταστάτης

• Ο εξειδικευμένος εγκατ
αλλαγής θέσης και αφα
αυτό έχει εκπαιδευτεί σ
κατασκευάζει η Toshiba
έχουν εκπαιδευτεί και ε
εργασίες.

• Ο εξειδικευμένος εγκατ
εγκατάσταση, αλλαγή θ
εργασίες όπως ορίζετα
σε θέματα που σχετίζον
Carrier Corporation ή, ε
επομένως, είναι πλήρω

• Ο εξειδικευμένος εγκατ
σωλήνωσης που σχετίζ
σχετίζονται με αυτές τις
τους τοπικούς νόμους κ
τις εργασίες χειρισμού τ
την Toshiba Carrier Co
εκπαιδευτεί και, επομέν
εργασίες.

• Ο εξειδικευμένος εγκατ
σχετίζονται με τις εργασ
Corporation ή, εναλλακ
επομένως, είναι πλήρω

Εξειδικευμένος 
τεχνικός σέρβις

• Ο εξειδικευμένος τεχνικ
επισκευής, συντήρησης
Carrier Corporation. Το
θέσης και αφαίρεση των
διδαχθεί αυτές τις εργασ
τις γνώσεις που σχετίζο

• Ο εξειδικευμένος τεχνικ
την εγκατάσταση, επισκ
ηλεκτρικές εργασίες όπ
εκπαιδευτεί σε θέματα π
την Toshiba Carrier Co
εκπαιδευτεί και, επομέν
εργασίες.

• Ο εξειδικευμένος τεχνικ
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ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

CAUTION

BURST HAZARD

ασφαλείας
η για τυχόν βλάβες ήθελε προκληθούν από αμέλεια συμμόρφωσης με τα 

ρήσης πριν από την εκκίνηση του κλιματιστικού. Πρέπει να έχετε υπόψη ένα 
ιτουργία.
τον αντιπρόσωπο ή από επαγγελματία τεχνικό. Η εγκατάσταση του κλιματιστικού 
ταστάτη(*1). Σε περίπτωση εγκατάστασης του κλιματιστικού από ανειδίκευτο άτομο, 
ς πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμός, διαρροή νερού, θόρυβος και κραδασμοί. 
προβλεπόμενο, για συμπλήρωση ή αντικατάσταση.
ανονικά υψηλή πίεση στον ψυκτικό κύκλο, κάτι που ενδέχεται να επιφέρει βλάβη 
ατισμό σας.
εριοχές όπου ο ήχος λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας μπορεί να προκαλέσει 
ορεύουν με το χώρο του γείτονα, εγκαταστήστε το κλιματιστικό λαμβάνοντας 

οράτε υποδήματα με πρόσθετη προστασία των ακροδάχτυλων, προστατευτικά 

πιχειρήσετε να το συγκρατήσετε από τις ταινίες πρόσδεσης γύρω από το 
ραυματιστείτε, εάν οι ταινίες σπάσουν.
ς για αποθήκευση ή μεταφορά, τηρείτε τις προφυλάξεις που αναγράφονται στις 
ροφυλάξεις, μπορεί να προκληθεί κατάρρευση της στοίβας.
ού σε σταθεροποιημένη κατάσταση. Αν οποιοδήποτε εξάρτημα του προϊόντος 
ντιπρόσωπό σας.

στο κλιματιστικό επιτρέπεται μόνον από εξειδικευμένο εγκαταστάτη (*1) ή 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών από ανειδίκευτο 
 των εργασιών ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και διαρροές ρεύματος.
τασης, ζητήστε από τον εγκαταστάτη να σας εξηγήσει τις θέσεις του διακόπτη 
στεί σφάλμα στο κλιματιστικό, θέστε το διακόπτη κυκλώματος στη θέση OFF και 

.
 σε μικρό δωμάτιο, φροντίστε για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε το ψυκτικό 
ς ακόμη και σε περίπτωση διαρροής. Κατά την εφαρμογή των μέτρων, 
 οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό. Η συσσώρευση υψηλής συγκέντρωσης 
τύχημα λόγω έλλειψης οξυγόνου.
η, όπου υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε εύφλεκτο αέριο. Αν ένα εύφλεκτο αέριο 
 από τη μονάδα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
οβλέπεται ξεχωριστή αγορά, χρησιμοποιείτε τα καθορισμένα προϊόντα που 
ων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, διαρροή νερού, 
αι από επαγγελματία τεχνικό.
ά. 

τερικής μονάδας ή του πίνακα σέρβις της εξωτερικής μονάδας, θέστε τον 
 OFF. Εάν δεν θέσετε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος στη θέση OFF 
γω τυχαίας επαφής με τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της μονάδας. Η αφαίρεση 

της γρίλιας εισαγωγής της εσωτερικής μονάδας ή του πίνακα σέρβις της εξωτερικής μονάδας και η εκτέλεση των 
απαιτούμενων εργασιών, επιτρέπεται μόνον από εξειδικευμένο εγκαταστάτη (*1) ή εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις (*1).

• Μέσα στο κλιματιστικό υπάρχουν σημεία με υψηλή τάση και περιστρεφόμενα μέρη. Λόγω του κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή 
του κινδύνου να πιαστούν τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στα περιστρεφόμενα μέρη, μην αφαιρέσετε τη γρίλια εισόδου 
της εσωτερικής μονάδας ή το κάλυμμα σέρβις της εξωτερικής μονάδας. Όταν πρέπει να γίνει εργασία όπου απαιτείται η 

τε με έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη ή εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών.
τε μονάδα μόνοι σας. Η παρουσία υψηλής τάσης στο εσωτερικό της μονάδας, 
 όταν αφαιρέσετε το κάλυμμα και την κεντρική μονάδα.
ή περισσότερο για να καθαρίσετε το φίλτρο της εσωτερικής μονάδας ή για να 
ην εργασία σε ύψη. Λόγω του κινδύνου πτώσης από τη βάση και τραυματισμού 
ίδους οι εργασίες δεν πρέπει να εκτελούνται από μη εξειδικευμένα άτομα. Όταν 
σίες, μην τις εκτελέσετε εσείς αλλά ζητήστε από έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη 
άνει για εσάς.
ξωτερικής μονάδας. Ενδέχεται να τραυματιστείτε εάν το πράξετε. Αν πρέπει να 
ήσετε εσείς αλλά επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη ή 

άδα και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω σε αυτήν. Ενδέχεται να πέσετε εσείς 
ισμός.
ίο το οποίο εκτίθεται απευθείας στη ροή αέρα του κλιματιστικού, ενδέχεται να 

ώρο με συσκευή εσωτερικής καύσης, προσέξτε ώστε ο εξαερισμός να επιτρέπει 
ιο. Ο ανεπαρκής εξαερισμός προκαλεί έλλειψη οξυγόνου.
ειστό χώρο, φροντίστε για τον επαρκή εξαερισμό του δωματίου. Ο ανεπαρκής 
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Ανοίξτε τις βαλβίδες σέρβις πριν από τη λειτουργία, διαφορετικά ενδέχεται 
να προκληθεί έκρηξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ανεβαίνετε επάνω στο κάλυμμα ανεμιστήρα.
Η μη συμμόρφωση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

CAUTION

Do not climb onto the 
fan guard. 
Doing so may result in injury. 

αφαίρεση αυτών των μερών, επικοινωνήσ
• Μη μετακινείτε ή επισκευάζετε οποιαδήπο
μπορεί να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία

• Χρησιμοποιήστε μια βάση με ύψος 50 cm 
εκτελέσετε άλλες εργασίες που απαιτούν τ
σας κατά την εργασία σε ύψη, αυτού του ε
πρέπει να εκτελεστούν τέτοιου είδους εργα
ή εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών να τις κ

• Μην αγγίζετε το πτερύγιο αλουμινίου της ε
ακουμπήσετε το πτερύγιο, μην το ακουμπ
εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών.

• Μην ανεβαίνετε πάνω στην εξωτερική μον
ή τα αντικείμενα και να προκληθεί τραυματ

• Μην τοποθετείτε συσκευή καύσης σε σημε
προκληθεί ατελής καύση.

• Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στον ίδιο χ
την εισροή φρέσκου αέρα μέσα στο δωμάτ

• Όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται σε κλ
εξαερισμός προκαλεί έλλειψη οξυγόνου.
ροειδοποιητικές ενδείξεις στην κλιματιστική μονάδα
Προειδοποιητική ένδειξη Περιγραφή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Αποσυνδέστε όλες τις απομακρυσμένες παροχές ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
πριν από τη διενέργεια σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κινούμενα μέρη. 
Μην θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, εάν έχετε αφαιρέσει τη γρίλια. 
Διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας πριν από τη διενέργεια σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μέρη με υψηλή θερμοκρασία. 
Ενδέχεται να υποστείτε έγκαυμα κατά την αφαίρεση αυτού του πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας. 
Η μη συμμόρφωση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

1 Προφυλάξεις 
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ευθύν
όσα περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Γενικά
• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο χ
πλήθος πραγμάτων για την καθημερινή λε

• Ζητήστε η εγκατάσταση να διενεργηθεί από 
μπορεί να γίνει μόνον από εξειδικευμένο εγκα
ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα, όπω

• Μην χρησιμοποιείτε ψυκτικό άλλο από το 
Διαφορετικά, ενδέχεται να αναπτυχθεί αντικ
του προϊόντος ή έκρηξη ή σωματικό τραυμ

• Η εγκατάσταση δεν πρέπει να γίνεται σε π
ενόχληση. (Ειδικότερα, σε σημεία που συν
υπόψη το θέμα του θορύβου.)

Μεταφορά και αποθήκευση
• Κατά τη μεταφορά του κλιματιστικού, να φ
γάντια και άλλο προστατευτικό ρουχισμό.

• Κατά τη μεταφορά του κλιματιστικού, μην ε
χαρτοκιβώτιο συσκευασίας. Ενδέχεται να τ

• Κατά τη στοίβαξη των κουτιών συσκευασία
κούτες συσκευασίας. Αν δεν τηρήσετε τις π

• Φροντίστε για τη μεταφορά του κλιματιστικ
έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον α

Εγκατάσταση
• Η εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών 
εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις (*1). Σε καμία 
άτομο, επειδή τυχόν μη κατάλληλη εκτέλεση

• Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάσ
κυκλώματος. Σε περίπτωση που παρουσια
επικοινωνήστε με έναν τεχνικό επισκευών

• Σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας
υγρό να μην υπερβεί το όριο συγκέντρωση
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον
ψυκτικού υγρού ενδέχεται να προκαλέσει α

• Μην εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε θέσ
διαρρεύσει και παραμείνει στο χώρο γύρω

• Βεβαιωθείτε ότι για τα εξαρτήματα που πρ
συνιστά η εταιρεία. Η χρήση μη καθορισμέν
κ.λπ. Η εγκατάσταση πρέπει να διενεργείτ

• Επαληθεύστε ότι η γείωση έχει γίνει σωστ
Λειτουργία
• Πριν ανοίξετε τη γρίλια εισαγωγής της εσω
αυτόματο διακόπτη κυκλώματος στη θέση
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία λό
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Λειτ
• Αποφύγετε τη χρήση αυτού του κλιματιστικού για ειδικούς σκοπούς όπως η συντήρηση τροφίμων, όργανα ακριβείας, έργα 
τέχνης, εκτροφή ζώων, αυτοκίνητο κ.ά.

• Μην αγγίζετε ποτέ τους διακόπτες με βρεγμένα δάκτυλα, διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Στην περίπτωση που το κλιματιστικό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε τον 
κεντρικό διακόπτη ή το διακόπτη κυκλώματος για λόγους ασφαλείας.
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με τη μεταφορά, το χειρισμό και την 
ς

ύτα

Σύμβολο Περιγραφή Σύμβολο Περιγραφή

Μην την 
αφήσετε να 
πέσει

Μην την 
ξαπλώσετε

Ύψος 
στοίβαξης 
(12 κούτες 
μπορούν να 
στοιβαχτούν σε 
αυτήν την 
περίπτωση)

Μην περπατάτε 
πάνω στην 
κούτα

Μην πατήσετε Προσεκτικός 
χειρισµός

αθώς μπορεί να 
ντας.

Σημείωση στοίβαξης.
Σε περίπτωση που προεξέχουν χαρτόκουτες από μια παλέτα 
κατά τη στοίβαξη.
Τοποθετήστε ένα κοντραπλακέ πάχους 10 mm πάνω στην 
παλέτα.

11 cartons

5-GR 6-GR
α να κάνετε το κλιματιστικό να λειτουργήσει στην αρχική του απόδοση, θέστε το σε λειτουργία εντός της κλίμακας των θερμοκρασιών 
ιτουργίας που προβλέπονται από τις οδηγίες. Ειδάλλως, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
ποφύγετε την πτώση υγρών πάνω στο τηλεχειριστήριο. Μη ρίχνετε χυμούς, νερό ή οποιοδήποτε άλλο είδος υγρού.
ην πλένετε το κλιματιστικό. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
έγξτε αν η βάση εγκατάστασης και ο άλλος εξοπλισμός έχουν υποστεί φθορά μετά από μακροχρόνια χρήση. Τέτοιου 
ους χρήσεις μπορεί να προκαλέσει την πτώση της μονάδας και την πρόκληση τραυματισμού. 
ην αφήνετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλα εύφλεκτα υλικά κοντά στο κλιματιστικό και μην ψεκάζετε εύφλεκτο αερόλυμα απευθείας 
ο κλιματιστικό. Μπορεί να πιάσουν φωτιά.
βαιωθείτε ότι σταματήσατε τη λειτουργία του κλιματιστικού και απενεργοποιήσατε τον ασφαλειοδιακόπτη πριν τον καθαρισμό.
αφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, διότι ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα στο εσωτερικό της μονάδας.
τήστε ο καθαρισμός του κλιματιστικού να διενεργηθεί από τον αντιπρόσωπο.

 καθαρισμός του κλιματιστικού με ακατάλληλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά εξαρτήματα, βλάβη στη 
νωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, κ.λπ. και να προκαλέσει δυσλειτουργία. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να 
ροκληθούν διαρροές νερού, ηλεκτροπληξία, εκπομπή καπνού και πυρκαγιά.
ην τοποθετείτε δοχείο με νερό, όπως π.χ. ένα βάζο, πάνω στη μονάδα.
πορεί να προκύψει εισβολή νερού μέσα στη μονάδα και ενδέχεται να υπάρξει φθορά της ηλεκτρικής μόνωσης, με 
οτέλεσμα να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

νατρέξτε στην ενότητα “Ορισμός Εξειδικευμένου Εγκαταστάτη ή Εξειδικευμένου Τεχνικού Σέρβις”.
– 3 –

ην εκθέτετε το σώμα σας απευθείας στον ψυχρό αέρα για υπερβολικό χρονικό διάστημα και μην ψύχεστε υπερβολικά.
υτό μπορεί να προκαλέσει αδιαθεσία και προβλήματα υγείας.
η βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο στο στόμιο εισαγωγής ή εκροής αέρα.
τό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, διότι ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα στο εσωτερικό της μονάδας. 
ν ο κλιματισμός (ψύξη και θέρμανση) δεν γίνεται σωστά, συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου αγοράσατε το 
ιματιστικό, διότι η αιτία ενδέχεται να είναι η διαρροή ψυκτικού μέσου. Να επιβεβαιώνετε τις λεπτομέρειες επισκευής με 
ειδικευμένο τεχνικός σέρβις (*1), όταν η επισκευή περιλαμβάνει πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού μέσου. 
βαιωθείτε ότι σταματήσατε τη λειτουργία του κλιματιστικού και απενεργοποιήσατε τον ασφαλειοδιακόπτη πριν τον καθαρισμό.
αφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, διότι ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα στο εσωτερικό της μονάδας.
σκευές
άν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα (όπως εμφάνιση ένδειξης σφάλματος, οσμή καμένου, αφύσικοι θόρυβοι, το κλιματιστικό 
ν ψύχει ούτε θερμαίνει ή παρουσιάζεται διαρροή νερού) στη λειτουργία του κλιματιστικού, μην αγγίζετε το κλιματιστικό 
είς οι ίδιοι αλλά θέστε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος στη θέση OFF και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό 
ρβις. Λάβετε μέτρα, ώστε να μην είναι εφικτή η ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος (αναρτώντας μια πινακίδα με την 
δειξη “εκτός λειτουργίας” κοντά στον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος, για παράδειγμα), έως ότου να φθάσει ο 
ειδικευμένος τεχνικός σέρβις. Εάν συνεχίσετε τη χρήση του κλιματιστικού, όταν έχει παρουσιαστεί σφάλμα, ενδέχεται να 
ροκληθεί κλιμάκωση των μηχανικών προβλημάτων ή να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία, κ.λπ.
άν ανακαλύψετε ότι η γρίλια του ανεμιστήρα έχει υποστεί βλάβη, μην πλησιάσετε την εξωτερική μονάδα αλλά θέστε τον 
τόματο διακόπτη κυκλώματος στη θέση OFF και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις ο οποίος θα αναλάβει τις 
ισκευές. Μην θέσετε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος στη θέση ON, εάν δεν ολοκληρωθούν οι επισκευές.
 διαπιστώσετε ότι υπάρχει κίνδυνος πτώσης της εσωτερικής μονάδας, μην πλησιάσετε την εσωτερική μονάδα, αλλά θέστε 
 διακόπτη κυκλώματος στη θέση OFF και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη ή εξειδικευμένο τεχνικό 
ισκευών για να στερεώσει πάλι τη μονάδα. Μη θέσετε το διακόπτη κυκλώματος στη θέση ON πριν στερεωθεί πάλι η μονάδα.
ν διαπιστώσετε ότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της εξωτερικής μονάδας, μην πλησιάσετε την εξωτερική μονάδα, αλλά 
στε το διακόπτη κυκλώματος στη θέση OFF και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη ή εξειδικευμένο τεχνικό 
ισκευών για να εκτελέσει τις εργασίες βελτίωσης ή στερέωσης. Μη θέσετε το διακόπτη κυκλώματος στη θέση ON πριν 
οκληρωθούν οι εργασίες βελτίωσης ή στερέωσης.
ην προσαρμόζετε τη μονάδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, κ.λπ.
αγή θέσης
ταν πρόκειται να αλλάξετε τη θέση του κλιματιστικού, μην αλλάξετε εσείς τη θέση του, αλλά επικοινωνήστε με έναν 
ειδικευμένο εγκαταστάτη ή εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών. Σε περίπτωση που η αλλαγή θέσης του κλιματιστικού δεν 
ραγματοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την κεντρική παροχή ρεύματος
υτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται με την κεντρική παροχή μέσω ενός διακόπτη με διαχωρισμό των επαφών τουλάχιστον 
τά 3 mm.
ιτείται ασφάλεια για την εγκατάσταση (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφάλεια οποιουδήποτε τύπου) 
τη γραμμή τροφοδοσίας ρεύματος αυτού του κλιματιστικού μηχανήματος.
ατάσταση
ροντίστε να τοποθετήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, για ιδανική αποστράγγιση. Η κακή αποστράγγιση 
ορεί να προκαλέσει πλημμύρα στο σπίτι και ζημιά στα έπιπλα.
ροντίστε να συνδέσετε το κλιματιστικό με αποκλειστική παροχή ισχύος της ενδεικνυόμενης τάσης, αλλιώς η μονάδα 
ορεί να υποστεί βλάβη ή να προκληθεί πυρκαγιά.
βαιωθείτε ότι η εξωτερική μονάδα είναι στερεωμένη στη βάση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πτώση των μονάδων 
άλλα ατυχήματα.
ουργία

Πληροφορίες σχετικά 
αποθήκευση της κούτα

Παραδείγματα ενδείξεων στην κο

Σύμβολο Περιγραφή

Διατηρείτε 
στεγνό

Εύθραυστο

Αυτή η πλευρά 
προς τα επάνω

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πιθανότητα τραυματισμού.
Μην τη χειριστείτε με τον ιμάντα συσκευασίας, κ
τραυματιστείτε σε περίπτωση που σπάσει ο ιμά
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2
Μ

ν μερών και λειτουργιών του 
ίου

ειγμα οθόνης παρακάτω.   
ένες λειτουργίες.
νη του τηλεχειριστηρίου την πρώτη 
αροχής ρεύματος.
αναβοσβήνει η ένδειξη . 
τήριο μόλις εξαφανιστεί η ένδειξη 

ροσωρινά λόγω στατικού ηλεκτρισμού.

Εµφανίζεται κατά τη ρύθµιση του χρονοδιακόπτη 
ή άλλων λειτουργιών.

2 Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
ιτουργίας.

ταξη 
άλμα.

οδιακόπτη.

νοδιακόπτη.

6 Ένδειξη φίλτρου
Υπενθύμιση για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

7 Ένδειξη εκτέλεσης TEST
Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής 
λειτουργίας.

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

Ενότητα 
οθόνης

Ενότητα 
λειτουργίας

12

71

9

1110

8

13

14
15

7-GR 8-GR
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Δείχνει την επιλεγμένη κατάσταση λε

3 Ένδειξη σφάλματος
Εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η διά
προστασίας ή όταν παρουσιάζεται σφ

4 Εμφάνιση ώρας
Δείχνει το χρόνο σε σχέση με το χρον
(Δείχνει τον κωδικό σφάλματος όταν 
παρουσιάζεται σφάλμα)

5 Ένδειξη τρόπου λειτουργίας 
χρονοδιακόπτη
Εμφανίζει τον τρόπο λειτουργίας χρο
Ονομασίες εξαρτημάτων

ονάδα εισαγωγής φρέσκου αέρα

Θυρίδα παροχής αέρα
Ψύχει / θερμαίνει τον φρέσκο

αέρα και τον στέλνει στο
δωμάτιο με τη φλάντζα

παροχής αέρα.

Θύρα εισόδου 
αέρα
Εισάγει τον φρέσκο 
αέρα με τη φλάντζα 
εισαγωγής.

Βίδα γείωσης
Περιλαμβάνεται στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου.

Αισθητήρας θερμ. διοχέτευσης

Λεκάνη αποστράγγισης

3 Ονομασία τω
τηλεχειριστηρ

Ενότητα οθόνης
Όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται στο παράδ
Στην πράξη, εμφανίζονται μόνο οι επιλεγμ
• Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθό
φορά που ενεργοποιείται ο διακόπτης π

• Οι αρχικές ρυθμίσεις εμφανίζονται ενώ 
Αρχίστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειρισ

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η οθόνη LCD μπορεί να είναι θολωμένη π

1 Ένδειξη SETTING

2

5
3

4
6

16
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13 Ένδειξη κεντρικού ελέγχου
Εμφανίζεται όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται 
υπό κεντρικό έλεγχο και μέσω συσκευών 
κεντρικού ελέγχου, όπως το τηλεχειριστήριο 
κ
Α
α

T
λ
γ
τ
Γ
τ

λέον που χρειάζεται να κάνετε είναι να πιέζετε το κουμπί .

ταχύτητας 

 του 

υργίας, μη 

εμένος 
όριο). Πιέστε 

Με την 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 
κλιματιστικού, ενεργοποιείται/απενεργοποιείται 
επίσης ο εξαεριστήρας. 
* Αν εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου 

υμπί , 
τήρας.

 φίλτρου)
ετά τον 

ς 

8 Λαμπάκι λειτουργίας
Ανάβει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Αναβοσβήνει όταν παρουσιάζεται σφάλμα στη 
διάταξη προστασίας.

9 Κουμπί 
Ενεργοποιεί τη μονάδα όταν το πιέσετε και την 
απενεργοποιεί όταν το πιέσετε ξανά.

10 Κουμπί  (Κουμπί επιλογής τρόπου 
λειτουργίας)
Επιλέγει τρόπο λειτουργίας.

11 Κουμπί  (Πλήκτρο επιλογής μονάδας 
/ περσίδας)
Κουμπί UNIT:
Χωρίς λειτουργία.
Κουμπί LOUVER:
Χωρίς λειτουργία.

12 Κουμπί 
Ρυθμίζει την καθορισμένη θερμοκρασία.
Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο ρύθμισης πιέζοντας 

TEMP.  ή TEMP. .

ΕΠΙΛΟΓΗ:
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Συνήθως, ο αισθητήρας θερμοκρασίας της εσωτερικής 
μονάδας ανιχνεύει τη θερμοκρασία. Μπορεί να 
ανιχνευτεί ακόμα και η θερμοκρασία γύρω από το 
τηλεχειριστήριο. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με 
τον αντιπρόσωπό σας.

1 8

9 
10

6 7

4 
11

UNIT  LOUVER

9-GR 10-GR
εντρικού ελέγχου.
ν η χρήση του τηλεχειριστηρίου απαγορεύεται 
πό τον κεντρικό έλεγχο, αναβοσβήνει η ένδειξη 

 όταν πιέσετε το κουμπί ON/OFF, MODE ή 
EMP. στο τηλεχειριστήριο και τα κουμπιά δεν 
ειτουργούν. (Οι ρυθμίσεις που μπορούν να 
ίνουν στο τηλεχειριστήριο διαφέρουν ανάλογα με 
ην κατάσταση λειτουργίας του κεντρικού ελέγχου. 
ια λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης 
ου τηλεχειριστηρίου κεντρικού ελέγχου.)

η ένδειξη “ ” αφού πιέσετε το κο
δεν υπάρχει συνδεδεμένος εξαερισ

5 Κουμπί  (Κουμπί επαναφοράς
Επαναφέρει τη ένδειξη “  FILTER” μ
καθαρισμό του φίλτρου.

6 Κουμπί  (Κουμπί λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας)
Χωρίς λειτουργία.

7 Κουμπί 
Χωρίς λειτουργία.

SWING/FIX
– 5 –

νδειξη ρύθμιση θερμοκρασίας
μφανίζεται η επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.

νδειξη αισθητήρα τηλεχειριστηρίου
μφανίζεται όταν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας 
ου τηλεχειριστηρίου.

νδειξη προθέρμανσης
μφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος 
ειτουργίας θέρμανσης ή όταν έχει ξεκινήσει ο 
ύκλος απόψυξης.
ατά τη διάρκεια εμφάνισης αυτής της ένδειξης, ο 
νεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματά ή 
ειτουργεί στην κατάσταση ανεμιστήρα.

νδειξη μη λειτουργίας
μφανίζεται όταν η λειτουργία που ζητήθηκε δεν 
ίναι διαθέσιμη από το αντίστοιχο μοντέλο.

νδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα
 ταχύτητα ανεμιστήρα είναι σταθερή και η ένδειξη 
ίναι σταθεροποιημένη στο “ Υψηλό”.

14 Ένδειξη ελεγχόμενης κατάστασης 
λειτουργίας
Εμφανίζεται όταν πιέσετε το κουμπί MODE, ενώ η 
κατάσταση λειτουργίας είναι κανονισμένη να 
παρέχει ψύξη ή θέρμανση από το διαχειριστή του 
κλιματιστικού.

15 Εμφάνιση ένδειξης ότι η μονάδα είναι έτοιμη 
για λειτουργία
Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται σε μερικά μοντέλα.

16 Ένδειξη σέρβις
Εμφανίζεται όταν λειτουργεί η διάταξη προστασίας 
ή όταν παρουσιάζεται σφάλμα.

2

12

5

7

3

1

4
6 9

1110

8

13

14
1516

Ενότητα λειτουργίας
Αφού έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις, το μόνο π

1 Κουμπί  (Κουμπί επιλογής 
ανεμιστήρα)
Εμφανίζεται μόνο η ένδειξη “Υψηλό”.

2 Κουμπί  (Κουμπί ρύθμισης
χρονοδιακόπτη)
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του 
χρονοδιακόπτη.

3 Κουμπί  (Κουμπί δοκιμής)
Χρησιμοποιείται μόνο για το σέρβις. 
(Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτο
χρησιμοποιείτε αυτό το κουμπί.)

4 Κουμπί 
Χρησιμοποιήστε το όταν είναι συνδεδ
εξαεριστήρας (που διατίθεται στο εμπ
το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τον εξαεριστήρα. 

3
5

2
12
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2 Πιέστε το κουμπί “MODE ” για να 
επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας.
Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η κατάσταση 
λ
τ

•

Κατάσταση 
λειτουργίας Περιοχή ρύθμισης Προεπιλογή 

εργοστασίου

COOL (Ψύξη) 18 °C

αση λειτουργίας
ο αέρα και τον στέλνει στο δωμάτιο
έσκο αέρα και τον στέλνει στο δωμάτιο
κο αέρα στη θερμοκρασία που έχει

σκου αέρα ελέγχει τη θερμοκρασία του παρεχόμενου αέρα ώστε να είναι 
λεχειριστηρίου.
έρα ενδέχεται να μην είναι κοντά στην καθορισμένη θερμοκρασία σύμφωνα 
ατάσταση λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού σε μία γραμμή.

 φρέσκου αέρα δεν μπορεί να ελέγχει τη θερμοκρασία δωματίου.
ίου, απαιτείται μια ξεχωριστή εσωτερική μονάδα κλιματισμού.

οκρασία του φρέσκου αέρα είναι κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία 
τάσταση FAN (Ανεμιστήρας). Όταν η θερμοκρασία του φρέσκου αέρα είναι 
αση FAN (Ανεμιστήρας) ανεξάρτητα από την καθορισμένη θερμοκρασία.
ερμοκρασία του φρέσκου αέρα είναι πάνω από την καθορισμένη θερμοκρασία 
σταση FAN (Ανεμιστήρας). Όταν η θερμοκρασία του φρέσκου αέρα είναι άνω 
N (Ανεμιστήρας) ανεξάρτητα από την καθορισμένη θερμοκρασία.

” (Ανεμιστήρας), αν η θερμοκρασία του φρέσκου αέρα είναι κάτω των 5 °C, 
ην προστασία του εξοπλισμού.
ειτουργία επιλέγοντας την κατάσταση “HEAT” (Θέρμανση).
ν η θερμοκρασία του φρέσκου αέρα είναι κάτω των -5 °C, η λειτουργία 
 του εξοπλισμού.
τη θερμοκρασία φρέσκου αέρα κάτω των -5 °C (ελάχιστο -15 °C), ανεβάστε 
ς -5°C ή άνω χρησιμοποιώντας ένα θερμαντήρα αγωγού (προμήθεια από 

τιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.

50403010 20

5040302010

5 43

– 5 43

Καθορισμένη θερμ.

Καθορισμένη θερμ.

COOL (Ψύξη)FAN

+3 °C

-3 °C

Ξεκινά η αυτόματη 
λειτουργία COOL 

(Ψύξη).

νά η αυτόματη 
ουργία HEAT 
έρμανση).

Κατάσταση 
λειτουργίας HEAT 
(Θέρμανση)

HEAT (Θέρμανση) FAN

11-GR 12-GR
– 6 –

ειτουργίας και το εικονίδιό της εναλλάσσονται με 
ην παρακάτω σειρά:

Η ταχύτητα ανεμιστήρα είναι σταθερή και η 
ένδειξη είναι σταθεροποιημένη στο 
“ Υψηλό”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά τη θέρμανση
Το κλιματιστικό μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί στην 
κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα για περίπου 30 
δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή της θέρμανσης.

Θέρμανση Κρύο Ανεμιστήρας

16 έως 27 °C
HEAT (Θέρμανση) 25 °C

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
• Στην κατάσταση “COOL” (Ψύξη) ή “FAN
η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα για τ
Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε τη λ

• Στην κατάσταση “HEAT” (Θέρμανση), α
διακόπτεται αυτόματα για την προστασία
Κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού με 
τη θερμοκρασία του φρέσκου αέρα στου
την τοπική αγορά).
Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αν

Ξεκι
λειτ

(Θ
Βασική λειτουργία
 χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για πρώτη φορά ή όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τις παρακάτω 
ασίες.
ην επόμενη φορά, όταν πιέζετε το κουμπί  το κλιματιστικό θα αρχίζει να λειτουργεί με τις επιλεγμένες 
ίσεις.

ροετοιμασία
γοποιήστε το διακόπτη παροχής ρεύματος
ν ο διακόπτης αυτός είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η διαχωριστική γραμμή και η ένδειξη  
βοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

 τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργεί για περίπου 1 μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Αυτό δεν 
οτελεί δυσλειτουργία.

ΙΤΗΣΗ
 διακόπτης παροχής ρεύματος πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της χρήσης.
ταν επαναρχίσετε τη λειτουργία του κλιματιστικού μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρήσης, ενεργοποιήστε 
 διακόπτη παροχής ρεύματος τουλάχιστον 12 ώρες πριν την έναρξη της λειτουργίας.

ειτουργίες

ιέστε το κουμπί .
νάβει η λυχνία λειτουργίας.

3 Πιέστε το κουμπί  για να σταματήσει 
η λειτουργία.
Η λυχνία λειτουργίας σβήνει.

Αλλαγή της καθορισμένης 
θερμοκρασίας

1 Πιέστε τα κουμπιά “TEMP.  ”.
Πιέστε το  για να αυξήσετε τη θερμοκρασία, 
και  το για να μειώσετε τη θερμοκρασία. (Η 
καθορισμένη θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάξει 
στην κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα.) 

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1 
2 

Λειτουργία και κατάστ
COOL (ΨΥΞΗ) : Ψύχει τον φρέσκ
HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) : Θερμαίνει τον φρ
FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) : Στέλνει τον φρέσ

Το κλιματιστικό με τη μονάδα εισαγωγής φρέ
κοντά στην καθορισμένη θερμοκρασία του τη
Ωστόσο, η θερμοκρασία του παρεχόμενου α
με τη θερμοκρασία του φρέσκου αέρα ή την κ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
• Το κλιματιστικό με τη μονάδα εισαγωγής
• Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας δωματ

Συνθήκες χρήσης
• Στην κατάσταση COOL (Ψύξη), αν η θερμ
κατά +3 °C, ενεργοποιείται αυτόματα η κα
κάτω των 19 °C, ενεργοποιείται η κατάστ

• Στην κατάσταση HEAT (Θέρμανση), αν η θ
κατά -3 °C, ενεργοποιείται αυτόματα η κατά
των 15 °C, ενεργοποιείται η κατάσταση FA

0–10

0–10

Θερμ. φρέσκου αέρα °C

Θερμ. φρέσκου αέρα °C

Κατάσταση COOL 
(Ψύξη)
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ώρες (30 λεπτά) κάθε φορά που πιέζετε το 
κουμπί . Η ρύθμιση αυξάνεται ανά 
διαστήματα της 1 ώρας αν πρόκειται για πάνω 
από 1 ημέρα (24 ώρες). Το μέγιστο είναι 7 ημέρες 

•

Παρά

Η ένδειξη χρονοδιακόπτη εξαφανίζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν χρησιμοποιείτε τον επαναληπτικό 

Χρ
Επ

Χρ

• 23,

 της οροφής χρησιμοποιείται ως διαδρομή για τον φρέσκο αέρα.
ηχανήματα που εκπέμπουν κύματα υψηλής συχνότητας.
στάσεις όπως οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν υγροποιημένο 
.
ιστικού σε χώρο όπου υπάρχει σκόνη από σίδηρο ή άλλα μέταλλα. Αν 
σκολληθεί ή συλλεχθεί στο εσωτερικό του κλιματιστικού, μπορεί να 

ιμένες τοποθεσίες, όπως οι παρακάτω:
ονιδίων λαδιού (συμπεριλαμβανομένου του λαδιού μηχανής) ή ατμών
ούς, κ.λπ.
 που περιέχουν σουλφίδιο (sulfidizing gas), κ.λπ.

τα για χρήση στα παραπάνω μέρη. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με 
σατε το προϊόν.
αγωγή αέρα και το στόμιο εκροής της εξωτερικής μονάδας, έτσι ώστε να 

ξει ισχυρός άνεμος στην εισαγωγή αέρα και στην εκροή της εξωτερικής 

ιονιού, κ.λπ. στην εξωτερική μονάδα, για χρήση σε περιοχές με 
ωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.
 από την εξωτερική μονάδα πηγαίνει σε σημεία με καλή αποστράγγιση.
λης διάρκειας ζωής και το φίλτρο υψηλής απόδοσης έχουν εγκατασταθεί 

 πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής και το φίλτρο υψηλής απόδοσης δεν είναι 
ς κ.λπ. μπορεί να φράξουν με σκόνη, γεγονός που ενδέχεται να 
τε το προφίλτρο πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής και το φίλτρο υψηλής 
όνη και στο χώρο που κλιματίζεται.
ου κλιματιστικού/τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασης ή του 
ν προφύλαξη ,μπορεί να προκληθούν κακή εμφάνιση των οπτικών 

τρων μεταξύ του στομίου εκροής αέρα και του συναγερμού πυρκαγιάς. 
, ο συναγερμός μπορεί να μη λειτουργεί σωστά ή να μην ανιχνεύσει την 
ς.

Να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τους ήχους λειτουργίας
• Τοποθετήστε τη μονάδα σε ασφαλές μέρος, έτσι ώστε οι ήχοι και οι δονήσεις να μην αυξάνονται.

ημένο κοντά στο στόμιο εκροής αέρα της εξωτερικής μονάδας, ο 

είτε τους γείτονες με ψυχρό/θερμό αέρα ή θόρυβο που έρχονται από το 
άδας.

13-GR 14-GR
(168 ώρες).
Στο τηλεχειριστήριο, οι ρυθμίσεις μεταξύ 0,5 
ώρες και 23,5 ωρών (*1) εμφανίζονται ως έχουν.
Αν πρόκειται για πάνω από 24 ώρες (*2), 
εμφανίζονται οι ημέρες και οι ώρες.
Η ρύθμιση ώρας αυξάνεται ανά διαστήματα 0,5 
ώρες (30 λεπτά) (0,5 ώρες έως 23,5 ώρες) ή 1 
ώρας (24 ώρες έως 168 ώρες) κάθε φορά που 
πιέζετε το .

δειγμα ένδειξης του τηλεχειριστηρίου

χρονοδιακόπτη OFF, αν πιέσετε το κουμπί  
μετά από διακοπή μέσω χρονοδιακόπτη η λειτουργία 
θα ξαναρχίσει και ο χρονοδιακόπτης θα σταματήσει τη 
λειτουργία ξανά μετά το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.

• Όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη OFF, η 
ένδειξη χρονοδιακόπτη εξαφανίζεται προσωρινά για 
περίπου 5 δευτερόλεπτα πιέζοντας το κουμπί . 
Αυτό οφείλεται στην επεξεργασία στο τηλεχειριστήριο 
και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

5 ώρες (*1)

SWING/FIX

• Αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο τοποθετ
θόρυβος μπορεί να αυξηθεί.

• Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην ενοχλ
στόμιο εκροής αέρα της εξωτερικής μον
– 7 –

Λειτουργία χρονοδιακόπτη
ξτε τύπο χρονοδιακόπτη από τις ακόλουθες τρεις επιλογές: (Μέγιστο 168 ώρες)

ύθμιση του χρονοδιακόπτη

ιέστε το κουμπί .
άθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η κατάσταση 
ειτουργίας χρονοδιακόπτη και η ένδειξη 
ναλλάσσονται με την παρακάτω σειρά:

Η ένδειξη  και η ένδειξη χρόνου 
αναβοσβήνουν.

ιέστε τα κουμπιά  για να ρυθμίσετε το 
ρονικό διάστημα μέχρι να ενεργοποιηθεί ο 
ρονοδιακόπτης.
Η ρύθμιση ώρας αυξάνεται ανά διαστήματα 0,5 

 

3 Πιέστε το κουμπί .
Η ένδειξη  εξαφανίζεται και εμφανίζεται η 
ένδειξη ώρας και αναβοσβήνει η ένδειξη  ή 

.
(Όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη ON, όλες 
οι ενδείξεις εκτός από την ώρα και την ένδειξη 

 απενεργοποιούνται.)

Ακύρωση του 
χρονοδιακόπτη

1 Πιέστε το κουμπί .

ονοδιακόπτης OFF : Σταματά τη λειτουργία μετά την καθορισμένη χρονική περίοδο.
αναληπτικός χρονοδιακόπτης OFF : Σταματά τη λειτουργία μετά την καθορισμένη χρονική περίοδο κάθε 

φορά που χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό.
ονοδιακόπτης On : Αρχίζει τη λειτουργία μετά την καθορισμένη χρονική περίοδο.

1 

3
2 

Off Off On
(Χρονοδιακόπτης 

Off)
(Χρονοδιακόπτης 

On)
(Επαναληπτικός 

χρονοδιακόπτης Off)

Καμία ένδειξη (Η λειτουργία 
χρονοδιακόπτη είναι 
απενεργοποιημένη)

• 34 ώρες (*2)
δείχνει 1 ημέρα 
(24 ώρες).
δείχνει 10 ώρες.
(Σύνολο: 34 ώρες) Ημέρες Ώρες

6 Εγκατάσταση

Θέση
• Αποφύγετε χώρους όπου το εσωτερικό
• Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα κοντά σε μ
• Δεν είναι κατάλληλη για χημικές εγκατα
διοξείδιο του άνθρακα ως ψυκτικό μέσο

• Αποφύγετε την εγκατάσταση του κλιματ
σκόνη από σίδηρο ή άλλα μέταλλα προ
προκληθεί έκρηξη και πυρκαγιά.

• Μπορεί να προκύψει βλάβη σε συγκεκρ
• Περιοχές με μεγάλες ποσότητες σταγ
• Αλατούχες περιοχές κοντά σε ωκεαν
• Θερμές πηγές που εκπέμπουν αέρια
• Πολύ όξινες ή αλκαλικές περιοχές.
Απαιτείται ειδική συντήρηση ή εξαρτήμα
τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγορά

• Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την εισ
μην περιορίζεται ο εξαερισμός.

• Αποφύγετε μέρη όπου μπορεί να φυσή
μονάδας.

• Τοποθετήστε βάση χιονιού, κουκούλα χ
χιονοπτώσεις. Για λεπτομέρειες, επικοιν

• Βεβαιωθείτε ότι το νερό αποστράγγισης
• Βεβαιωθείτε ότι το προφίλτρο πολύ μεγά
στο θάλαμο φίλτρου. Εάν το προφίλτρο
τοποθετημένα, οι εναλλάκτες θερμότητα
οδηγήσει σε διαρροή νερού. Τοποθετήσ
απόδοσης καθώς μπορεί να εισέλθει σκ

• Διατηρείτε απόσταση 1 μέτρου μεταξύ τ
ραδιοφώνου. Αν δεν τηρήσετε αυτήν τη
ενδείξεων ή θόρυβος.

• Αφήνετε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέ
Αν δεν τηρήσετε αυτήν την προφύλαξη
πυρκαγιά σε περίπτωση εκδήλωσής τη
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Πληροφορίες για το σύστημα 
ελέγχου του κλιματιστικού
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Η εσωτερική μονάδα που διενεργεί θέρμανση συνεχίζει 
να λειτουργεί.
Όταν επιχειρείτε λειτουργία χωρίς τις καθορισμένες 
ρυθμίσεις, η ένδειξη προετοιμασίας λειτουργίας  

ριλαμβανομένου του καθαρισμού του φίλτρου αέρα, βεβαιωθείτε ότι 
ό σέρβις για τα συγκεκριμένα μοντέλα, καθώς η συντήρηση απαιτεί 

ρια.
οπληξία.

ένδειξη φίλτρου, καθαρίστε τα φίλτρα αέρα.
ις να καθαρίσει τα φίλτρα για τα μοντέλα που αναφέρονται στην 
ύ του κεφαλαίου.
ειώσουν την απόδοση της ψύξης και της θέρμανσης.

Η εργοστασιακή προεπιλογή της ένδειξης φίλτρου είναι [2500H]. Αν το φίλτρο λερωθεί υπερβολικά, αλλάξτε το χρόνο 
ρύθμισης. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας να σας εξηγήσει τον τρόπο αλλαγής του χρόνου ρύθμισης.

▼Προφίλτρο πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής
κούπα ή 

 
αλακή 

γνώστε το 

ν 50 °C. 
αραμόρφωση.
ό, μπορεί να 

▼Φίλτρο υψηλής απόδοσης
Αντικαταστήστε το όταν έχει παρέλθει ο χρόνος 
αντικατάστασης.
Κατά τον καθαρισμό του προφίλτρου πολύ μεγάλης 
διάρκειας ζωής, ελέγξτε την κατάσταση συλλογής 
σκόνης και τη μείωση του όγκου αέρα για το φίλτρο 
υψηλής απόδοσης, και στη συνέχει αντικαταστήστε το 
προφίλτρο όταν παρέλθει ο χρόνος αντικατάστασης 
(συνιστάται κάθε 2500 ώρες λειτουργίας περίπου).
Επισημαίνεται ότι το φίλτρο υψηλής απόδοσης δεν 
μπορεί να πλυθεί με νερό και να 
επαναχρησιμοποιηθεί.
Ωστόσο, η διάρκεια ζωής του φίλτρου υψηλής 
απόδοσης μπορεί να μειωθεί ανάλογα με την 
κατάσταση του αέρα εισαγωγής.

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

φού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, πιέστε 
ο κουμπί “  FILTER RESET”.

15-GR 16-GR
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ύθμιση της θερμοκρασίας πρέπει να είναι μεταξύ 
και 27 °C.
ερμοκρασία του συστήματος κλιματισμού μπορεί 
ρυθμιστεί εκτός της περιοχής των 16 έως 27 °C, 
τόσο, ενδέχεται να παρέμβει στη ρύθμιση 
μοκρασίας της εσωτερικής μονάδας κλιματισμού 
α προκαλέσει βλάβη της συσκευής.

ιάταξη προστασίας 
ιακόπτης υψηλής πίεσης)

κόπτης υψηλής πίεσης σταματά το κλιματιστικό 
ατα όταν εφαρμόζεται στο κλιματιστικό 
βολικό φορτίο.

εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο και η λειτουργία σταματά.
Αν η λειτουργία έχει ρυθμιστεί σταθερά σε ψύξη ή 
θέρμανση από το διαχειριστή του κλιματιστικού, για τη 
λειτουργία ισχύουν μόνο οι καθορισμένες ρυθμίσεις.

Χαρακτηριστικά της θέρμανσης
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία αυξηθεί, η εξωτερική 
μονάδα μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί.

Αφαιρέστε τη σκόνη με μια ηλεκτρική σ
πλύνετε το με νερό.
• Αν είναι υπερβολικά βρώμικο, είναι πιο
αποτελεσματικό να το πλύνετε με μια μ
βούρτσα και ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Μετά το πλύσιμο, στραγγίστε το και στε
στη σκιά.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
• Μη πλένετε με νερό με θερμοκρασία άνω τω
Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός ή π

• Μην εκθέτετε σε φωτιά. Αν το κάνετε αυτ
προκληθεί πυρκαγιά.
Σημειώσεις σχετικά με τις λειτουργίες και 
την απόδοση

λεγχος πριν από τη λειτουργία
ργοποιήστε το διακόπτη παροχής ρεύματος 
λάχιστον 12 ώρες πριν αρχίσετε τη λειτουργία.
αιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης είναι 
δεδεμένο με ασφάλεια.
αιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι συνδεδεμένο 
ν εσωτερική μονάδα.

πόψυξη κατά τη διάρκεια 
ς θέρμανσης

παρουσιαστεί παγετός στην εξωτερική μονάδα 
ά τη διάρκεια της θέρμανσης, διενεργείται 
όματα απόψυξη (για περίπου 2 - 10 λεπτά) για να 
ηθεί η ένταση της θέρμανσης.
νεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματά να 
ουργεί κατά τη διάρκεια της απόψυξης.

ροστασία 3 λεπτών
τερική μονάδα δεν θα λειτουργεί για περίπου 3 
 μετά από άμεση επανέναρξη της λειτουργίας του 
τιστικού μετά από διακοπή ή μετά την 
οποίηση του διακόπτη παροχής ρεύματος. Αυτό 
ι για την προστασία του συστήματος.

ιακοπή ρεύματος
περίπτωση διακοπής ρεύματος, όλες οι 
ουργίες σταματούν.
 να επαναρχίσετε τις λειτουργίες, πιέστε το 
μπί ON/OFF.

Αν ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας, η λειτουργία της 
μονάδας σταματά και η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει.
Όταν η διάταξη προστασίας ενεργοποιηθεί, η  ένδειξη 
και ο κωδικός ελέγχου εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο.
Η διάταξη προστασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Κατά την ψύξη
• Όταν η εισαγωγή αέρα ή το στόμιο εκροής αέρα της 
εξωτερικής μονάδας είναι φραγμένα.

• Όταν φυσά συνεχώς ισχυρός άνεμος προς το στόμιο 
εκροής αέρα της εξωτερικής μονάδας.

Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης (για το μοντέλο με 
αντλία θερμότητας μόνο)
• Όταν σκόνη ή βρομιά είναι υπερβολικά προσκολλημένες 
στο φίλτρο αέρα της εσωτερικής μονάδας.

• Όταν το στόμιο εκροής αέρα της εσωτερικής 
μονάδας είναι φραγμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν η διάταξη προστασίας ενεργοποιηθεί, 
απενεργοποιήστε το διακόπτη παροχής ρεύματος, εξαλείψτε 
την αιτία και στη συνέχεια επαναρχίστε τη λειτουργία.

Λειτουργίες θέρμανσης/ψύξης
Κάθε μονάδα μπορεί να ελέγχεται ξεχωριστά. Ωστόσο, 
οι εσωτερικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες στην 
ίδια εξωτερική μονάδα δεν μπορούν να διενεργήσουν 
ψύξη και θέρμανση ταυτόχρονα.
Όταν επιχειρείτε ταυτόχρονη λειτουργία, οι εσωτερικές 
μονάδες που διενεργούν ψύξη σταματούν και εμφανίζεται η 
ένδειξη προετοιμασίας λειτουργίας  στο τηλεχειριστήριο.

8 Συντήρηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την καθημερινή συντήρηση, συμπε
αυτή ανατίθεται σε εξειδικευμένο τεχνικ
εργασία υψηλού επιπέδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην πιέζετε τα κουμπιά με βρεγμένα χέ
Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρ

Καθαρισμός των φίλτρων αέρα
• Όταν εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριο η 
• Αναθέστε σε εξειδικευμένο τεχνικό σέρβ
προειδοποίηση στο επάνω μέρος αυτο

• Τα βουλωμένα φίλτρα αέρα μπορεί να μ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α
τ

Η ένδειξη “  FILTER”
εξαφανίζεται.
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παρουσιάσουν δυσλειτουργία ή μπορεί να 
παρουσιάσει προβλήματα η αποστράγγιση λόγω της 
θερμότητας, της υγρασίας, της σκόνης ή της γενικής 
χρήσης.

• Εκτ
τον
μον
υπ

 προβλημάτων
τώματα, ελέγξτε τα σημεία που περιγράφονται παρακάτω πριν 

Αιτία
• Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας σταματά αυτόματα και διενεργεί 
απόψυξη.

αι • Η ηλεκτροβαλβίδα λειτουργεί όταν αρχίζει ή τελειώνει η απόψυξη.

αι • Όταν η λειτουργία έχει αρχίσει, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως 
μετά τη διακοπή της λειτουργίας, μπορεί να ακουστεί ένας ήχος σαν ροή 
νερού και ο ήχος λειτουργίας μπορεί να είναι εντονότερος για 2 ή 3 λεπτά 
αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας.
Οι ήχοι αυτοί είναι ο ήχος ροής του ψυκτικού μέσου ή ο ήχος 
αποστράγγισης του αφυγραντήρα.

• Αυτός ο ήχος παράγεται όταν ο εναλλάκτης θερμότητας, κ.λπ. 
διαστέλλεται και συστέλλεται ελαφρώς λόγω αλλαγής της θερμοκρασίας.

• Όταν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας ψύξης, επειδή εκτελείται 
θέρμανση από κάποια άλλη εσωτερική μονάδα.

• Είναι η εξωτερική θερμοκρασία εκτός των ορίων θερμοκρασίας 
λειτουργίας;

• Όταν ο διαχειριστής του κλιματιστικού έχει ορίσει τη λειτουργία σε COOL 
(Ψύξη) ή HEAT (Θέρμανση) και εκτελείται κάποια λειτουργία αντίθετη 
προς τη ρυθμισμένη λειτουργία.

• Όταν σταματάτε τον ανεμιστήρα για να αποτραπεί η διοχέτευση ψυχρού 
αέρα κατά την εναρκτήρια θέρμανση.

 • Καθώς το ψυκτικό μέσο ρέει προσωρινά ώστε να αποτραπεί η παραμονή 
λαδιού ή ψυκτικού μέσου στη βάση της εσωτερικής μονάδας, μπορεί να 
ακούσετε τον ήχο του ψυκτικού μέσου που ρέει ή να δείτε άσπρο ατμό 
όταν κάποια άλλη εσωτερική μονάδα λειτουργεί στην κατάσταση HEAT 
(Θέρμανση) ή να διοχετευτεί προς τα έξω ψυχρός αέρας στην κατάσταση 
COOL (Ψύξη).

• Όταν η παροχή ρεύματος είναι ενεργοποιημένη, παράγεται ήχος κατά τη 
λειτουργία της βαλβίδας διαστολής.

• Η οθόνη LCD μπορεί να θολώσει προσωρινά λόγω στατικού ηλεκτρισμού.

λέ
γξ
τε

 ξ
αν
ά.

• Ο χρονοδιακόπτης είναι στο “ON” ή στο “OFF”;

Δεν λειτουργεί.

• Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
• Είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης παροχής ρεύματος;
• Είναι καμένη η ασφάλεια τροφοδοσίας ή έχει πέσει ο ασφαλειοδιακόπτης;
• Έχει λειτουργήσει η διάταξη προστασίας; (Η λυχνία λειτουργίας σβήνει.)
• Είναι ο χρονοδιακόπτης στο “ON”; (Η λυχνία λειτουργίας σβήνει.)
• Έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα οι λειτουργίες COOL (Ψύξη) και HEAT 

(Θέρμανση);
(Είναι αναμμένη η ένδειξη “ ” στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.)

• Είναι η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα εκτός των ορίων θερμοκρασίας 
λειτουργίας; Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα (εμφανίζεται η ένδειξη 
“ ” στο τηλεχειριστήριο).

• Είναι η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα εκτός των ορίων θερμοκρασίας 
λειτουργίας για την ψύξη και τη θέρμανση; Η λειτουργία αλλάζει αυτόματα 
στην κατάσταση ανεμιστήρα.

17-GR 18-GR
ός από τη συντήρηση, συνιστάται να ζητάτε από 
 αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη 
άδα να διενεργεί επιθεώρηση (ενδέχεται να 
άρχει σχετική χρέωση), κ.λπ.

Ε

Αν εκτελείται μόνο η λειτουργία ανεμιστήρα:
– 9 –

αθαρισμός της εσωτερικής 
ονάδας και του 
λεχειριστηρίου
θέστε σε εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις να 
αρίσει τις εσωτερικές μονάδες για τα μοντέλα 
υ αναφέρονται στην προειδοποίηση στο επάνω 
ος αυτού του κεφαλαίου.
υπίστε με στεγνό, μαλακό πανί.

 χρησιμοποιείτε βενζόλη, διαλυτικό, σκόνη 
λίσματος, χημικά πανάκια, κ.λπ., διότι μπορεί να 
οκαλέσουν παραμόρφωση ή θραύση.

ν δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
ια περισσότερο από ένα 
ήνα
ήστε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία για περίπου 
ή ημέρα ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό της 
άδας.
ενεργοποιήστε το διακόπτη παροχής ρεύματος.
θαρίστε το φίλτρο αέρα και συνδέστε το πάλι στη 
άδα.

εριοδικός έλεγχος
τά από χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα 
ρτήματα ενδέχεται να υποστούν φθορά ή να 

Πριν την θερινή / χειμερινή 
περίοδο

Αναθέστε σε εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις να 
καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Καθαρισμός του δοχείου αποστράγγισης
Αν δεν το καθαρίσετε, το δοχείο αποστράγγισης μπορεί 
να είναι γεμάτο με απόβλητα και μπορεί να προκύψει 
υπερχείλιση νερού στο ταβάνι ή το δάπεδο.

9 Αντιμετώπιση
Αν παρουσιαστούν τα παρακάτω συμπ
ζητήσετε να διενεργηθεί επισκευή.

Σύμπτωμα
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Εξωτερική 
μονάδα

• Εκροή λευκού, ομιχλώδη 
ψυχρού αέρα ή νερού.

• Ορισμένες φορές ακούγετ
ήχος διαρροής αέρα.

Εσωτερική 
μονάδα

• Ορισμένες φορές ακούγετ
συριστικός ήχος.

• Ακούγεται ένας ελαφρός 
ξερός ήχος.

• Είναι αναμμένη η ένδειξη 
“ ”.

• Είναι αναμμένη η ένδειξη 
“ ”.

• Είναι αναμμένη η ένδειξη 
“ ”.

• Ο ήχος ή ο ψυχρός αέρας
παράγονται από τη βάση 
της εσωτερικής μονάδας.

• Όταν η παροχή ρεύματος του 
κλιματιστικού είναι ενεργοποιημένη, 
ακούγεται ένας ήχος “τικ-τοκ”.

• Η οθόνη LCD θολώνει όταν την 
ακουμπήσετε.

Λειτουργεί ή σταματά αυτόματα.
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1
μηχάνημα εισέρχεται σε λειτουργία καταγραφής σφαλμάτων.
• [01: Ταξινόμηση αρχείου καταγραφής σφαλμάτων] εμφανίζεται 
στο παράθυρο CODE No.

• Εμφανίζεται η ένδειξη [Check code] (Κωδικός ελέγχου).
• Η ένδειξη [Indoor unit address in which an error occurred] 

ς
δο ισχύος ήχου (dBA)

Βάρος (kg) Κύρια μονάδα
Θέρμανση

* 93
* 144

* 144

19-GR 20-GR
– 10 –

έγξτε τα σφάλματα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
αθέστε την επισκευή ή συντήρηση του κλιματιστικού σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο 
νικό σέρβις (συντήρησης).
ρισσότερες λεπτομέρειες για τον κωδικό ελέγχου παρέχονται στο εγχειρίδιο σέρβις.

(Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας στην οποία συνέβη το 
σφάλμα) εμφανίζεται στο UNIT No.

2
Κάθε πάτημα του κουμπιού [  /  ] που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, εμφανίζει 
με τη σειρά το αποθηκευμένο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων.
Οι αριθμοί στο CODE No. δείχνουν CODE No. [01] (το πιο πρόσφατο) έως [04] (το πιο παλιό).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην πιέσετε το κουμπί  γιατί θα διαγραφεί όλο το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων της εσωτερικής 
μονάδας.

3 Μετά την επιβεβαίωση, πιέστε το κουμπί  για να επιστρέψετε στο συνήθη τρόπο λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
αρουσιαστεί κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις, κλείστε τον κύριο διακόπτη παροχής ισχύος και απευθυνθείτε 
ως στον αντιπρόσωπο:

 λειτουργία μεταβολής δεν λειτουργεί κανονικά.
 ασφάλεια της κύριας ισχύος συχνά πέφτει, ή ο διακόπτης κυκλώματος ενεργοποιείται συχνά.
άποιο ξένο αντικείμενο ή νερό έπεσε στο εσωτερικό του κλιματιστικού.
ταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί ομαλά μετά από τη διόρθωση της αιτίας ενεργοποίησης της διάταξης 
ροστασίας.
 λυχνία λειτουργίας και η ένδειξη  αναβοσβήνουν στο τηλεχειριστήριο. Όταν εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριο η 
δειξη  και ένας συνδυασμός των , , ,  ή  και εμφανιστεί ένας αριθμός στο τηλεχειριστήριο, 
ημερώστε επίσης έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις για το περιεχόμενο της οθόνης.)
αρατηρούνται άλλες ασυνήθιστες συνθήκες.

εβαίωση και έλεγχος

ίωση αρχείου καταγραφής σφαλμάτων

 εμφανιστεί κάποιο σφάλμα στο κλιματιστικό, ο κωδικός 
ματος και ο αριθμός της εσωτερικής μονάδας εμφανίζονται στο 
 ενδείξεων του τηλεχειριστηρίου.
δικός ελέγχου εμφανίζεται μόνον κατά τη διάρκεια της 
ργίας.
αφανιστεί η ένδειξη, θέστε σε λειτουργία το κλιματιστικό 
ωνα με την παρακάτω ενότητα “Βεβαίωση αρχείου 
ραφής σφαλμάτων”, για επιβεβαίωση.

 παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα στο κλιματιστικό, 
χείο καταγραφής σφαλμάτων μπορεί να 
βαιωθεί με την ακόλουθη διαδικασία. (Το ιστορικό 
μάτων αποθηκεύει στη μνήμη μέχρι 4 σφάλματα.)
χείο καταγραφής μπορεί να επιβεβαιωθεί τόσο 
ην κατάσταση λειτουργίας όσο και από την 
ταση διακοπής.

δικασία Περιγραφή
Όταν πιέσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  επί 
τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
Εάν εμφανίζεται το [  Service check] (έλεγχος σέρβις), το 

Κωδικός ελέγχου Αριθμός εσωτερικής 
μονάδας στην οποία έχει 
εμφανιστεί σφάλμα

3

2

1  

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTERLL
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVEAA

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

10Προδιαγραφέ

* Κάτω των 70 dBA

Μοντέλο
Επίπε
Ψύξη

MMD-AP0481HFE *
MMD-AP0721HFE *

MMD-AP0961HFE *



ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η παρούσα δήλωση καθίσταται άκυρη σε περίπτωση εισαγωγής τεχνικών ή λειτουργικών τροποποιήσεων χωρίς 
τη σύ

Κατα

Εξου
αντιπ
TCF:

Δια τ

Γενικ

Μοντ

Εμπο

Συμμ
κανο

“Δήλ
Δε θα
ενσω
απαι

Συμμ

21-GR 22-GR
μφωνη γνώμη του κατασκευαστή.
– 11 –

Δήλωση Συμμόρφωσης

σκευαστής: Toshiba Carrier Corporation
336 Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken 416-8521 JAPAN

σιοδοτημένος 
ρόσωπος/ Κάτοχος 

Nick Ball
Διευθυντής Μηχανικής Toshiba EMEA
Toshiba Carrier UK Ltd.
Porsham Close, Belliver Industrial Estate,
PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB.
United Kingdom

ου παρόντος δηλώνεται ότι τα κάτωθι αναγραφόμενα μηχανήματα:

ός χαρακτηρισμός: Κλιματιστική μονάδα

έλο / τύπος: MMD-AP0481HFE, 
MMD-AP0721HFE, 
MMD-AP0961HFE

ρική ονομασία: Κλιματιστικό Super Modular Multi System

ορφώνεται με τις προβλέψεις της Οδηγίας “Μηχανήματα” (Οδηγία 2006/42/EK) και τους μεταθετούς 
νισμούς κάθε εθνικής νομοθεσίας

ωση ενσωμάτωσης μερικώς ολοκληρωμένου μηχανήματος”
 πρέπει να τίθεται σε λειτουργία παρά μόνο εφόσον το τελικό μηχάνημα, εντός του οποίου πρόκειται να 
ματωθεί, έχει δηλωθεί ότι βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα από αυτή την Οδηγία, όπου 
τείται.

ορφώνεται με τις προβλέψεις των εξής εναρμονισμένων προτύπων:
EN 378-2: 2008+A1: 2009
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Πληροφορίες σύμφωνα με την Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ
(Επωνυμία κατασκευαστή) TOSHIBA CARRIER CORPORATION

(Διεύθυνση, πόλη, χώρα) 336 Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken 
416-8521 Japan

(Επωνυμία εισαγωγέα/Διανομέα στην ΕΕ) Toshiba Carrier UK Ltd.

(Διεύθυνση, πόλη, χώρα) Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, 
Devon, PL6 7DB. United Kingdom
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