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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία 
και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
Εάν έχετε χάσει το Εγχειρίδιο κατόχου, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο
ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gree.com ή στείλτε ένα email στο global@
cn.gree.com για την ηλεκτρονική έκδοση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει από τα γραφικά, 
ανατρέξτε στα πραγματικά προϊόντα.
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GRCO-101QI/KPL-N4 - GWH09AGA-K6DNA1A/O
GRCO-121QI/KPL-N4 - GWH12AGB-K6DNA1A/Ο
GRCO-161QI/KPL-N4 - GWH18AGD-K6DNA1A/Ο
GRCO-181QI/KPL-N4 - GWH18AGD-K6DNA1E/O
GRCO-241QI/KPL-N4 - GWH24AGE-K6DNA1A/O
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Επεξήγηση Συμβόλων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πι-
θανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ  Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότη-
τα τραυματισμού ή καταστροφή περιουσίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει σημαντικές αλλά όχι σχετιζό-
μενες με τον κίνδυνο πληροφορίες, για να υποδείξει τον 
κίνδυνο ζημίας σε περιουσία.

Ρήτρες Εξαίρεσης
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού ή απώλειας 
ιδιοκτησίας που προκαλείται από τους ακόλουθους λόγους:
1. Ζημιά του προϊόντος λόγω λανθασμένης χρήσης ή κακής χρήσης του προϊόντος.
2. Αλλαγή, επαναδιαμόρφωση, συντήρηση ή χρήση του προϊόντος με άλλο εξοπλι-

σμό χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες του εγχειριδίου του κατασκευαστή.
3. Μετά από επαλήθευση, το ελάττωμα του προϊόντος προκαλείται ευθέως από δια-

βρωτικό αέριο.
4. Μετά από επαλήθευση, τα ελαττώματα οφείλονται σε λανθασμένες πρακτικές 

κατά τη μεταφορά προϊόντος.
5. Χρήση, επισκευή, συντήρηση της μονάδας χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες του εγ-

χειριδίου ή σχετικοί κανονισμοί.
6. Μετά από επαλήθευση, το πρόβλημα ή η διένεξη προκαλείται από την προδιαγρα-

φή ποιότητας ή την συμπεριφορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που παράγονται 
από άλλους κατασκευαστές.

7. Η ζημιά προκαλείται από φυσικές καταστροφές, χρήση σε εχθρικό περιβάλλον ή 
λόγω ανωτέρας βίας.

Εάν χρειάζεται να εγκαταστήσετε, να μετακινήσετε ή να συντηρήσετε το κλιματιστικό, επικοι-
νωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης για να το πραγματοποιήσει 
αρχικά. Το κλιματιστικό, θα πρέπει να μετακινείται ή συντηρείται από εξειδικευμένο συνερ-
γείο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.
Όταν υπάρχει διαρροή ψυκτικού ή απαιτείται εκκένωση κατά την εγκατάσταση, συντήρηση ή 
αποσυναρμολόγηση, αυτή θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες και με 
πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) 
με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 
εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από 
άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
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Το ψυκτικό μέσο

Συσκευή γεμάτη με εύφλεκτο αέ-
ριο R32 

Πριν την εγκατάσταση της συ-
σκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης.

Πριν τη χρήση της συσκευής, δια-
βάστε το εγχειρίδιο χρήσης.

Πριν την επισκευή της συσκευής, 
διαβάστε το εγχειρίδιο συντήρη-
σης.

• Για να λειτουργήσει η μονάδα κλιματισμού, θα 
πρέπει να κυκλοφορεί ένα ψυκτικό μέσο στο σύ-
στημα. Το χρησιμοποιημένο ψυκτικό είναι το φθο-
ριούχο R32, υψηλής καθαρότητας. Το ψυκτικό 
είναι εύφλεκτο και άοσμο. Επιπλέον, ενδέχεται να 
οδηγήσει σε έκρηξη κάτω υπό ορισμένες συνθή-
κες. Ωστόσο, η αναφλεξιμότητα του ψυκτικού είναι 
πολύ χαμηλή. Μπορεί να είναι αναφλεγεί μόνο από 
φωτιά.

• Σε σύγκριση με τα κοινά ψυκτικά, το R32 είναι ένα 
μη ρυπογόνο ψυκτικό μέσο χωρίς να προκαλεί 
βλάβη στην οζονόσφαιρα. Η επίδραση στο φαινό-
μενο του θερμοκηπίου είναι επίσης χαμηλότερη. 
Το R32 έχει πολύ καλά θερμοδυναμικά χαρακτη-
ριστικά που οδηγούν σε μία πραγματικά υψηλή 
ενεργειακή απόδοση. Ως εκ τούτου, οι μονάδες 
χρειάζονται μικρότερη πλήρωση. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε μέσα για να επιταχύνετε τη 
διαδικασία απόψυξης ή τον καθαρισμό, εκτός από 
αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής. Αν χρειάζε-
ται να γίνει επισκευή, επικοινωνήστε με το πλησι-
έστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Τυχόν 
επισκευές που πραγματοποιούνται από μη ειδικευ-
μένο προσωπικό μπορεί να είναι επικίνδυνες. Η 
συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο όπου 
δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουρ-
γία. (για παράδειγμα: ακάλυπτες φλόγες, μια συ-

σκευή αερίου σε λειτουργία ή ένας ηλεκτρικός 
θερμαντήρας σε λειτουργία.) Μην τρυπάτε ή καίτε 
την συσκευή. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται, να 
λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με εμβα-
δόν δαπέδου μεγαλύτερο από X m2.
(Ανατρέξτε στον πίνακα “a” στην ενότητα “Ασφαλής 
λειτουργία εύφλεκτου ψυκτικού” για χώρο X.)
Συσκευή γεμάτη με εύφλεκτο αέριο R32. Για επι-
σκευές, ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του κα-
τασκευαστή μόνο. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται τα 
ψυκτικά να είναι άοσμα. Διαβάστε το εγχειρίδιο του 
ειδικού.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτο-
μα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμέ-
νη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα 
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός εάν επιβλέπο-
νται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλι-
στεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
1) Εύρος Συχνότητας (Συχνοτήτων) Λειτουργίας Ρα-
διοεξοπλισμού: 2400MHz – 2483.5MHz
2) Μέγιστη Εκπεμπόμενη Ισχύς Λειτουργίας Ραδιοε-
ξοπλισμού: 20dBm 

R32:675
Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό 
το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται 
με άλλα απόβλητα οικιακής χρήσης, για 
την αποφυγή πιθανών βλαβών στο περι-
βάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από μη 
ελεγχόμενα απόβλητα στην ΕΕ. Για την 

αποφυγή πιθανών βλαβών στο περιβάλλον ή την 
ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απο-
βλήτων, ανακυκλώστε τα με υπευθυνότητα για να 
προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιη-
μένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα 
επιστροφής και παραλαβής ή επικοινωνήστε με τον 
πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν 
να πάρουν το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή 
ανακύκλωση. Εάν χρειάζεται να εγκαταστήσετε, να 
μετακινήσετε ή να συντηρήσετε το κλιματιστικό, επι-
κοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το τοπικό κέντρο 
εξυπηρέτησης για να το πραγματοποιήσει. Το κλι-
ματιστικό πρέπει να εγκατασταθεί, να μετακινηθεί ή 
να συντηρηθεί από ειδικά καθορισμένο προσωπικό. 
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά, 
σωματικός τραυματισμός ή θάνατος.

Ασφαλής χρήση του εύφλεκτου ψυκτικού
Απαίτηση πιστοποίησης εγκαταστάτη για εγκατά-
σταση και συντήρηση

The refrigerant

Safety operation of flammable refrigerant

Appliance filled 
with flammable
gas R32.

Before install the
appliance, read 
the installation 
manual first.

Before use the 
appliance, read 
the owner’s ma-
nual first.

Before repair the 
appliance, read 
the service ma-
nual first.

To realize the function of the air conditioner unit, 
a special refrigerant circulates in the system. 
The used refrigerant is the fluoride R32, which 
is specially cleaned. The refrigerant is flammable 
and inodorous. Furthermore, it can lead to ex-
plosion under certain conditions. But the flam-
mability of the refrigerant is very low. It can be 
ignited only by fire. 
Compared to common refrigerants, R32 is a 
nonpolluting refrigerant with no harm to the 
ozonosphere. The influence upon the green- 
house effect is also lower. R32 has got very 
good thermodynamic features which lead to a 
really high energy efficiency. The units there 
fore need a less filling.

WARNING

Qualification requirement for installation 
and maintenance man

  (Please refer to table "a" in section of " Safety 
operation of flammable refrigerant "  for space X.) 
Appliance filled with f lammable gas R32. For 
repairs, strictly follow manufacturer’s instructions 
only . Be aware that refrigerants may not contain 
an odour. Read specialist’s manual.

All the work men who are engaging in the refrig-
eration system should bear the valid certification 
awarded by the authoritative organization and 
the qualification for dealing with the refrigeration 
system recognized by this industry. If it needs
other technician to maintain and repair the appl-
iance, they should be supervised by the person 
who bears the qualification for using the flamm-
able refrigerant.
It can only be repaired by the method suggested 
by the equipment’s manufacturer.

This appliance is not intended for use by persons
 (including children) with reduced physical, sensory 
or rience an depxe fo kcal ro ,seitilibapac latnem
knowledge, unless they have been given superv-
ision or instruction concerning use of the applia-
nce by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure that th-
ey do not play with the appliance.    

Do not use means to accelerate the defrosting 
process or to clean, other than those recomm-
ended by the manufacture. Should repair be 
necessary, contact your nea rest authorized 
Service Centre. Any repairs carried out by unq-
ualified personnel may be dangerous. The app-
liance shall be stored in a room without contin-
uously operating ignition sources. (for example: 
open flames, an operating gas appliance or an
operating electric heater.) Do not pierce or burn. 
Appliance shall be installed, operated and stored 
in a room with a floor area larger than X m .2

This marking indicates that this prod-
uct should not be disposed with other
house hold wastes. To prevent possib-
le harm to the environment or human
health from uncontrolled waste throu-
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ghout the EU. To prevent possible harm to the en-
vironment or human health. 
From uncontrolled waste disposal, recycle it res-
ponsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. To return your used device, 
please use the return and collection systems or
contact the retailer where the product was pur-
chased. They can take this product for environ-
mental safe recycling. 
If it needs to install, move or maintain the air co-
nditioner, please contact dealer or local service
center to conduct it at first. Air conditioner must 
be installed, moved or maintained by appointed
unit. Otherwise, it may cause serious damage or
personal injury or death.     
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• Όλοι οι τεχνικοί που ασχολούνται με το σύστημα 
ψύξης πρέπει να διαθέτουν την έγκυρη πιστοποί-
ηση που απονέμεται από τον επίσημο οργανισμό 
και τα προσόντα για την ενασχόληση με συστή-
ματα ψύξης που είναι αναγνωρισμένα από αυτόν 
τον κλάδο. Εάν χρειάζεται άλλος τεχνικός για τη 
συντήρηση και επισκευή της συσκευής, πρέπει να 
επιβλέπεται από το άτομο που έχει την πιστοποίη-
ση για τη χρήση του εύφλεκτου ψυκτικού.

• Μπορεί να επιδιορθωθεί μόνο με την προτεινόμε-
νη μέθοδο από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

Ασφαλής χρήση του εύφλεκτου ψυκτικού 
Σημειώσεις Εγκατάστασης
• Το κλιματιστικό πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα 

δωμάτιο που είναι μεγαλύτερο από την ελάχιστη 
επιφάνεια δωματίου. Το ελάχιστο εμβαδόν δωμα-
τίου εμφανίζεται στην πινακίδα ή στον ακόλουθο 
πίνακα a.

• Δεν επιτρέπεται να τρυπάτε ή να καίτε τον σωλήνα 
σύνδεσης. 

• Η δοκιμή διαρροής είναι επιβεβλημένη μετά την 
εγκατάσταση.

Πίνακας a – Ελάχιστη επιφάνεια δωματίου (τ.μ.)

Ποσό 
φόρ-
τισης 
(κιλά)

Θέση 
πατώ-
ματος

Εγκα-
τάστα-
ση σε 
παρά-
θυρο

Εγκα-
τάστα-
ση σε 
τοίχο

Εγκα-
τάστα-
ση σε 
ταβάνι 

≤1.2 / / / /

1.3 14.5 5.2 1.6 1.1

1.4 16.8 6.1 1.9 1.3

1.5 19.3 7 2.1 1.4

1.6 22 7.9 2.4 1.6

1.7 24.8 8.9 2.8 1.8

1.8 27.8 10 3.1 2.1

1.9 31 11.2 3.4 2.3

2 34.3 12.4 3.8 2.6

2.1 37.8 13.6 4.2 2.8

2.2 41.5 15 4.6 3.1

2.3 45.4 16.3 5 3.4

2.4 49.4 17.8 5.5 3.7

2.5 53.6 19.3 6 4

Σημειώσεις Συντήρησης
Ελέγξτε αν η περιοχή συντήρησης ή η περιοχή του 
δωματίου 

πληρούν τις απαιτήσεις της πινακίδας.
Επιτρέπεται η λειτουργία μόνο στα δωμάτια
που πληρούν τις απαιτήσεις της πινακίδας.
Ελέγξτε εάν ο χώρος συντήρησης αερίζεται καλά.
Θα πρέπει να διατηρείται καλός εξαερισμός
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Ελέγξτε εάν υπάρχει πηγή ή πιθανότητα πυρκαγιάς 
στην περιοχή συντήρησης.
Απαγορεύεται η ύπαρξη φλόγας στην περιοχή συ-
ντήρησης και θα πρέπει να έχει αναρτηθεί προειδο-
ποιητική πινακίδα «Απαγορεύεται το Κάπνισμα».
Ελέγξτε αν οι ενδείξεις της συσκευής βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση.
Αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένα προειδοποιη-
τικά σήματα.

Συγκόλληση
Εάν πρέπει να κόψετε ή να συγκολλήσετε σωλήνες 
του ψυκτικού συστήματος κατά τη διαδικασία συντή-
ρησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
α. Κλείστε τη μονάδα και διακόψτε την παροχή ρεύ-

ματος
β. Απομακρύνετε το ψυκτικό
γ. Δημιουργήστε κενό αέρος
δ. Καθαρίστε με αέριο N2
ε. Κόψτε ή συγκολλήστε
στ. Επιστρέψτε στο σημείο συντήρησης για συγκόλ-

ληση

Πλήρωση ψυκτικού
Χρησιμοποιήστε τις συσκευές πλήρωσης ψυκτικού  

κατάλληλες για το R32. Βεβαιωθείτε ότι τα διαφο-
ρετικά είδη ψυκτικού δεν θα αναμιχθούν μεταξύ 
τους.

Η δεξαμενή ψυκτικού πρέπει να διατηρείται όρθια 
κατά την διάρκεια πλήρωσης ψυκτικού.

Κολλήστε την ετικέτα στο σύστημα αφού ολοκληρω-
θεί η πλήρωση (ή αν δεν ολοκληρωθεί).

Μην κάνετε υπερπλήρωση υγρού.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάντε δοκιμή δι-

αρροής πριν τον έλεγχο λειτουργίας. Μία ακόμα 
δοκιμή διαρροής θα πρέπει να γίνει όταν αφαιρε-
θεί το υγρό.

Οδηγίες ασφαλείας για μεταφορά και αποθήκευση
Χρησιμοποιήστε τον ανιχνευτή εύφλεκτου αερίου 
για έλεγχο πριν από την εκφόρτωση και το άνοιγμα 
του δοχείου.

Απαγορεύονται οι πηγές φωτιάς και το κάπνισμα.
Συμμόρφωση με ισχύοντες κανονισμούς και νομο-
θεσία.
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Προφυλάξεις 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τοποθέτηση:
• Η εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να 

γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελμα-
τίες.

• Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμ-
φωνα με τους εθνικούς κανονισμούς κα-
λωδίωσης.

• Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο κύκλωμα 
τροφοδοσίας και διακόπτη κυκλώματος, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς ασφαλείας.

• Όλα τα καλώδια της εσωτερικής μονά-
δας και της εξωτερικής μονάδας πρέπει 
να συνδεθούν από επαγγελματία.

• Φροντίστε να διακόψετε την παροχή 
ρεύματος πριν συνεχίσετε κάθε εργασία 
που σχετίζεται με την ηλεκτρική ενέρ-
γεια και την ασφάλεια.

• Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική παροχή 
ταιριάζει με τις απαιτήσεις του κλιματι-
στικού.

• Ασταθής παροχή ρεύματος ή λανθα-
σμένη καλωδίωση μπορεί να οδηγήσουν 
σε ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή 
δυσλειτουργία. Παρακαλείστε να εγκα-

ταστήσετε την κατάλληλη τροφοδοσία 
καλωδίων πριν χρησιμοποιήσετε το κλι-
ματιστικό.

• Η αντίσταση της γείωσης πρέπει να 
συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανο-
νισμούς για την ηλεκτρική ασφάλεια.

• Το κλιματιστικό πρέπει να είναι σωστά 
γειωμένο. Από λανθασμένη γείωση μπο-
ρεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Μην συνδέσετε το ρεύμα (τροφοδοσία) 
πριν από την ολοκλήρωση της εγκατά-
στασης.

• Εγκαταστήστε ασφαλειοδιακόπτη. Εάν 
δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί 
βλάβη.

• Θα πρέπει να συνδέσετε διακόπτη πλή-
ρους αποσύνδεσης, με διαχωρισμό επα-
φής τουλάχιστον 3 χιλ. σε όλους τους 
πόλους, με σταθερή καλωδίωση.

• Ο διακόπτης ασφαλείας θα πρέπει 
να υποστηρίζει ασφάλεια μαγνήτη και 
ασφάλεια θερμικής λειτουργίας, για να 
προστατεύει το κλιματιστικό από υπερ-
φόρτωση και βραχυκύκλωμα.

Προφυλάξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοποθέτηση:
• Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης αυ-

τού του προϊόντος είναι διαθέσιμες από 
τον κατασκευαστή.

• Επιλέξτε μια τοποθεσία που είναι μακριά 
από παιδιά και μακριά από ζώα ή φυτά. 
Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, προσθέστε 
φράχτη για λόγους ασφαλείας.

• Η εσωτερική μονάδα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένη κοντά στον τοίχο.

• Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδο-

σίας που δεν έχει πιστοποιηθεί.
• Εάν το μήκος του καλωδίου σύνδεσης 

ισχύος είναι ανεπαρκές, επικοινωνήστε 
με τον προμηθευτή για να προμηθευτεί-
τε ένα νέο.

• Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημέ-
νη έτσι ώστε το βύσμα να είναι εύκολα 
προσβάσιμο.

• Για κλιματιστικό με πρίζα, η πρίζα θα 
πρέπει να είναι προσβάσιμη μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
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• Για κλιματιστικό χωρίς πρίζα, θα πρέπει 
να εγκατασταθεί διακόπτης κυκλώμα-
τος στη γραμμή.

• Το κίτρινο-πράσινο καλώδιο μέσα το 
κλιματιστικό είναι καλώδιο γείωσης, το 
οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για άλλους σκοπούς.

• Το κλιματιστικό αποτελεί ηλεκτρική συ-
σκευή πρώτης κατηγορίας. Πρέπει να 

είναι σωστά γειωμένο με εξειδικευμένη 
συσκευή γείωσης από έναν επαγγελμα-
τία. Φροντίστε να είναι πάντα γειωμένο 
αποτελεσματικά, διαφορετικά μπορεί 
να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Η θερμοκρασία του ψυκτικού κυκλώ-
ματος είναι υψηλή, έτσι θα πρέπει το 
καλώδιο σύνδεσης να βρίσκεται μακριά 
από τον σωλήνα χαλκού.

Προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λειτουργία και συντήρηση
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και 
άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, 
αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα 
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν 
τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής με 
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχε-
τικούς κινδύνους.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή.

• Δεν πρέπει να γίνεται καθαρισμός και 
συντήρηση της συσκευής από παιδιά 
χωρίς επίβλεψη.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κα-
τεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσω-
πο του σέρβις ή παρομοίως ειδικευμέ-
να άτομα για την αποφυγή κινδύνων.

• Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε πρί-
ζα πολλαπλών χρήσεων. Διαφορετικά, 
μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκα-
γιάς.

• Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος 
κατά τον καθαρισμό του κλιματιστικού. 
Διαφορετικά, μπορεί προκληθεί ηλε-
κτροπληξία.

• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό 
για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπλη-
ξία.

• Μην ψεκάζετε νερό στην εσωτερική 
μονάδα. Μπορεί να προκαλέσει ηλε-
κτροπληξία ή δυσλειτουργία.

• Μην επισκευάζετε μόνοι σας το κλιμα-
τιστικό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρο-
πληξία ή ζημιά.

• Επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρό-
σωπο όταν θα πρέπει να επισκευάσετε 
το κλιματιστικό.

• Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο, κάντε το 
χωρίς να αγγίζετε τα πτερύγια για να 
αποφύγετε τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε δάχτυλα ή αντικείμε-
να στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Μπο-
ρεί να προκληθεί προσωπικός τραυμα-
τισμός ή ζημιά. 

Προφυλάξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργία και συντήρηση
Μην χύνετε νερό στο τηλεχειριστή-

ριο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη. 
Μη χρησιμοποιείτε θερμότητα ή στε-
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γνωτήρα μαλλιών για να στεγνώσετε το 
φίλτρο. Υπάρχει κίνδυνος παραμόρφω-
σης ή πυρκαγιάς.

Μην φράζετε την είσοδο ή την έξοδο 
αέρα. Μπορεί να προκληθεί δυσλει-
τουργία.

Μην πατάτε στον άνω πίνακα της εξω-
τερικής μονάδας, ούτε να τοποθετείτε 
πάνω του βαριά αντικείμενα. Μπορεί να 
προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.

Όταν οι ακόλουθες καταστάσεις συμ-
βούν, απενεργοποιήστε το κλιματιστι-
κό, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος 

άμεσα και επικοινωνήστε με τον αντι-
πρόσωπο ή ειδικευμένους επαγγελμα-
τίες για συντήρηση/επισκευή: 

• Το καλώδιο τροφοδοσίας υπερθερμαί-
νεται ή έχει υποστεί ζημιά.

• Υπάρχει αφύσικος ήχος κατά τη λει-
τουργία.

• Ο διακόπτης κυκλώματος απενεργο-
ποιείται συχνά.

• Το κλιματιστικό εκπέμπει οσμή καμέ-
νου.

• Η εσωτερική μονάδα έχει διαρ-
ροή. 
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Ονομασίες Μερών

Εσωτερική μονάδα:

Εάν το τηλεχειριστήριο χαθεί ή καταστραφεί, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πλήκτρο 
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. Η λειτουργία του έχει 
ως εξής: Όπως φαίνεται στην εικόνα, ανοίξτε το πλαίσιο και πατήστε το βοηθητικό 
πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιη-
θεί ξανά, θα λειτουργεί σε αυτόματη λειτουργία.

Οθόνη:

Ένδειξη Θερμοκρασίας

Ένδειξη λειτουργίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Αυτή είναι μια γενική εισαγωγή και το χρώμα των ενδείξεων είναι μόνο για αναφο-

ρά. Ανατρέξτε στην πραγματική απεικόνιση.
• Το περιεχόμενο που απεικονίζεται μπορεί να διαφέρει από τα παραπάνω γραφικά, 

ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

 

Parts name
Indoor Unit

air outlet

■ If remote controller is lost or damaged, please use aux. button to turn on or turn off the air
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Λειτουργία και εισαγωγή στο τηλεχειριστήριο

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο   Εισαγωγή στα εικονίδια της οθόνης

 
• «I FEEL»

Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα

• Λειτουργία Turbo

Μετάδοση σήματος

Αυτόματη λειτουργία

Λειτουργία ψύξης

Λειτουργία αφύγρανσης

Λειτουργία ανεμιστήρα

Λειτουργία θέρμανσης

Λειτουργία ύπνου

Λειτουργία θέρμανσης 80C

Λειτουργία Ιονιστή

Λειτουργία Νωπού Αέρα (Δεν είναι 
διαθέσιμη)

Αθόρυβη Λειτουργία

Λειτουργία X-FAN

Καθορισμός θερμοκρασίας

Θερμοκρασία εσωτερικού περιβάλ-
λοντος

Θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλ-
λοντος

Ρολόι

Καθορισμός θερμοκρασίας

Λειτουργία WiFi

Καθορισμός ώρας

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
χρονοδιακόπτη

Αριστερή και δεξιά περσίδα / Κατα-
κόρυφη κίνηση περσίδας

Άνω και κάτω περσίδα / Οριζόντια 
κίνηση περσίδας

Παιδικό Κλείδωμα
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Εισαγωγή στα πλήκτρα του τηλεχειρι-
στηρίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό είναι ένα τηλεχει-
ριστήριο γενικής χρήσης. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για κλιματιστικό με 
πολλαπλές λειτουργίες. Για λειτουργί-
ες που δεν διαθέτει το μοντέλο, εάν 
πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί στο 
τηλεχειριστήριο, η μονάδα θα διατη-
ρήσει την αρχική κατάσταση λειτουρ-
γίας.
Αφού ενεργοποιηθεί, το κλιματιστι-
κό θα το κάνει έναν ήχο. Η ένδειξη 
ισχύος “ “ θα είναι ενεργή. Μετά θα 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλι-
ματιστικό χρησιμοποιώντας το τηλε-
χειριστήριο.
Στο μενού κατάστασης, πατώντας το 
κουμπί στο τηλεχειριστήριο, το εικονί-
διο σήματος στην οθόνη του τηλεχει-
ριστηρίου θα αναβοσβήσει μία φορά 
και το κλιματιστικό θα κάνει έναν χα-
ρακτηριστικό ήχο που θα σημαίνει ότι 
το σήμα εστάλη στο κλιματιστικό.
Για τα μοντέλα με λειτουργίες WiFi ή 
ενσύρματο ελεγκτή, η εσωτερική μο-
νάδα πρέπει να διαχειρίζεται από τυ-
πικό τηλεχειριστήριο στην αυτόματη 
λειτουργία πρώτα και στη συνέχεια η 
αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της 
εφαρμογής ή του ενσύρματου ελε-
γκτή.
Αυτό το τηλεχειριστήριο μπορεί να 
ρυθμίσει τη θερμοκρασία μέσω αυτό-
ματης λειτουργίας. Όταν λειτουργεί με 
εσωτερική μονάδα που δεν υποστηρί-
ζει την αυτόματη ρύθμιση θερμοκρα-
σίας, οι ενδείξεις στην οθόνη του τη-
λεχειριστηρίου ίσως είναι μη έγκυρες, 
ή όχι ίδιες με αυτές του τηλεχειριστη-
ρίου σε αυτόματη λειτουργία.

ON/OFF  
Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί 
η συσκευή. Πιέστε το ξανά για να απε-
νεργοποιηθεί.

MODE

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία.

AUTO COOLD RY FANH EAT

Όταν επιλέγετε την αυτόματη λειτουργία, 
το κλιματιστικό θα λειτουργεί αυτόματα 
σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθ-
μίσεις. Πιέστε το FAN για να ελέγξετε 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πιέστε 
το  "     " / "    " για να ελέγξετε την γωνία/
κλίση του αέρα. 

Αφού επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης, 
το κλιματιστικό θα λειτουργεί στην συ-
γκεκριμένη λειτουργία. Πιέστε το πλή-
κτρο  " " or "     "  για να καθορίσετε την 
θερμοκρασία. Πιέστε το FAN για να 
ελέγξετε την ένταση του αέρα. Πιέστε 
 "     " / "    " για να ρυθμίσετε την γωνία/
κλίση της κατεύθυνσης του αέρα. 

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία αφύγραν-
σης (Dry Mode) το κλιματιστικό θα λει-
τουργεί σε χαμηλή ταχύτητα. Σε αυτή 
τη λειτουργία δεν μπορείτε να ελέγ-
ξετε την ταχύτητα του αέρα. Πιέστε 
 "     " / "    "για να ρυθμίσετε την γωνία/
κλίση της κατεύθυνσης του αέρα. 

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία FAN 
MODE, το κλιματιστικό θα στέλνει μόνο 
αέρα, όχι ψύξη ή θέρμανση. Όλες οι 
ενδείξεις θα είναι απενεργοποιημένες. 
Πιέστε το πλήκτρο FAN για να ρυθμί-
σετε την ταχύτητα του αέρα.  "     " / "    " 
για να ρυθμίσετε την γωνία/κλίση της 
κατεύθυνσης του αέρα. 
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Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Θέρμαν-
σης, το κλιματιστικό θα λειτουργεί 
στην συγκεκριμένη λειτουργία. Πιέ-
στε  " " or "     "  για να καθορίσετε την 
θερμοκρασία. Πιέστε το FAN για να 
ελέγξετε την ένταση του αέρα. Πιέστε 
 "     " / "    " για να ρυθμίσετε την γωνία/
κλίση της κατεύθυνσης του αέρα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή κρύου 
αέρα μετά την έναρξη λειτουργίας 
θέρμανσης, η εσωτερική μονάδα θα 
καθυστερήσει 1 ~ 5 λεπτά για να στεί-
λει αέρα (ο πραγματικός χρόνος κα-
θυστέρησης εξαρτάται από την εσω-
τερική θερμοκρασία περιβάλλοντος).
Ρυθμίστε το εύρος θερμοκρασίας 
από το τηλεχειριστήριο: 16 ~ 300C.
Στην αυτόματη λειτουργία, μπορεί να 
εμφανιστεί η θερμοκρασία. Στην αυ-
τόματη λειτουργία, η θερμοκρασία 
μπορεί να ρυθμιστεί.
Αυτή η ένδειξη λειτουργίας δεν είναι 
διαθέσιμη για ορισμένα μοντέλα.

FAN

το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για να 
ρυθμίζετε την ταχύτητα του ανεμιστή-
ρα ως ακολούθως, από το ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

, , to,  ,     , ,  και 
μετά πάλι στο ΑΥΤΟΜΑΤΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αυτόματη λειτουρ-
γία, το κλιματιστικό θα επιλέξει την 
κατάλληλη ταχύτητα του ανεμιστήρα 
σύμφωνα με τις εργοστασιακές προ-
επιλογές. 
Σε λειτουργία αφύγρανσης η ταχύτη-
τα του ανεμιστήρα θα είναι χαμηλή.
Λειτουργία X-FAN: Κρατώντας πατη-
μένο το κουμπί ταχύτητας ανεμιστή-

ρα για 2 δευτερόλεπτα σε λειτουργία 
ψύξης ή λειτουργία αφύγρανσης, εμ-
φανίζεται το εικονίδιο   και ο εσωτε-
ρικός ανεμιστήρας θα συνεχίσει να 
λειτουργεί για λίγα λεπτά ώστε να στε-
γνώσει την εσωτερική μονάδα ακό-
μα κι αν την έχετε απενεργοποιήσει. 
Μετά την ενεργοποίηση, το X-FAN 
OFF επανέρχεται στις προεπιλεγμέ-
νες ρυθμίσεις. Η λειτουργία X-FAN 
δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες 
αυτόματο, ανεμιστήρα ή θέρμανσης. 
Αυτή η λειτουργία υποδηλώνει ότι η 
υγρασία στον εξατμιστή (evaporator) 
της εσωτερικής μονάδας θα απομα-
κρυνθεί μετά την παύση της λειτουρ-
γίας, για την αποφυγή μούχλας.
Έχοντας ενεργοποιήσει τη λειτουργία 
X-FAN: Μετά την απενεργοποίηση της 
εσωτερικής μονάδας πατώντας το 
κουμπί ON / OFF, ο εσωτερικός ανε-
μιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί 
για λίγα λεπτά με χαμηλή ταχύτητα. Σε 
αυτό το διάστημα, κρατήστε πατημένο 
το κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα για 2 
δευτερόλεπτα, ώστε να σταματήσει ο 
εσωτερικός ανεμιστήρας.
Έχοντας απενεργοποιήσει τη λειτουρ-
γία X-FAN: Αφού απενεργοποιήσετε 
τη μονάδα πατώντας το κουμπί ON / 
OFF, ολόκληρη η μονάδα θα απενερ-
γοποιηθεί άμεσα.

TURBO
 

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία Ψύξης 
ή Θέρμανσης πιέστε το πλήκτρο για τις 
λειτουργίες γρήγορης ψύξης ή γρήγο-
ρης θέρμανσης. Το εικονίδιο « » θα 
εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε 
το πλήκτρο πάλι για να εξέλθετε από την 
λειτουργία TURBO και το εικονίδιο « » 
θα εξαφανιστεί. Σε αυτή τη λειτουργία, 
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η μονάδα θα λειτουργεί σε εξαιρετικά 
υψηλή ταχύτητα για να ψύξει ή να θερμά-
νει τον χώρο, ώστε η θερμοκρασία του 
να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 
την προκαθορισμένη. 

/

Πιέστε « » ή « » μία φορά για να αυ-
ξήσετε ή να μειώσετε την θερμοκρασία 
κατά 10C. Πιέζοντας τα πλήκτρα παρατε-
ταμένα, η θερμοκρασία θα αλλάζει γρή-
γορα. Όταν αφήσετε το πλήκτρο, η θερ-
μοκρασία στην ένδειξη της εσωτερικής 
μονάδας θα αλλάξει ανάλογα. 
Όταν επιλέγετε T-ON, T-OFF ή το 
CLOCK, πιέστε τα πλήκτρα « » ή « » για 
να ρυθμίσετε την ώρα. (Ανατρέξτε στα 
πλήκτρα CLOCK, T-ON, T-OFF).

Πλήκτρο Κίνησης Κάθετης Περσίδας
Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιή-
σετε την αυτόματη κίνηση της κάθετης 
περσίδας. Η γωνία κατεύθυνσης του 
αέρα μπορεί να καθοριστεί κυκλικά ως 
ακολούθως: 

Πιέζοντας το πλήκτρο κατά την διάρκεια 
της κίνησης η περσίδα σταματά στην 
θέση όπου βρίσκεται στιγμιαία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέζοντας αυτό το κου-
μπί συνεχώς για περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα, η περσίδα θα μετακι-
νείται εμπρός και πίσω από αριστερά 
προς τα δεξιά. Αφού απελευθερώσε-
τε το σχετικό πλήκτρο, θα σταματήσει 
να ταλαντεύεται και θα διατηρηθεί η 
παρούσα θέση της περσίδας.
Κατά την ταλάντευση προς τα αριστε-

ρά και δεξιά, όταν η κατάσταση έχει 
αλλάξει από OFF σε « », αν πιέσετε 
το πλήκτρο πάλι για 2 δευτερόλεπτα, 
η κατάσταση « » θα αλλάξει σε OFF 
άμεσα. Αν πιέσετε ξανά το πλήκτρο 
μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, η αλλαγή 
της κίνησης της περσίδας θα εξαρ-
τηθεί επίσης από την ακολουθία που 
αναφέρεται παραπάνω.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη 
μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

 
Πλήκτρο κίνησης οριζόντιας περσίδας
Πιέζοντας το πλήκτρο «» μπορείτε  να 
καθορίσετε την γωνία της άνω και κάτω 
κίνησης της περσίδας. Η  γωνία κατεύ-
θυνσης του αέρα μπορεί να καθοριστεί 
κυκλικά ως ακολούθως:

Όταν επιλέγετε το « », το κλιματιστικό 
θα στέλνει αέρα αυτόματα. Οι οριζόντιες 
περσίδες θα κινούνται πάνω/κάτω στην 
μέγιστη γωνία. 
Όταν επιλέγετε το « 、 、、 、 », το 
κλιματιστικό θα στέλνει αέρα σε συγκε-
κριμένη θέση. Οι οριζόντιες περσίδες θα 
σταματήσουν στην συγκεκριμένη θέση. 
Όταν επιλέγετε το « 、、 », το κλιματι-
στικό θα στέλνει αέρα σε συγκεκριμένη 
γωνία. Οι οριζόντιες περσίδες θα στέλ-
νουν αέρα στην συγκεκριμένη γωνία. 
Κρατήστε παρατεταμένα το « » για 
πάνω από 2 δευτ. για να καθορίσετε την 
απαιτούμενη γωνία. Όταν φτάσετε στην 
συγκεκριμένη γωνία, αφήστε το πλή-
κτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα « 、、 » μπορεί να 
μην είναι διαθέσιμα. Όταν το κλιματιστι-

καμία απεικόνιση- σταμα-
τά στην τρέχουσα θέση

καμία απεικόνιση- η οριζόντια περσίδα 
σταματά στην τρέχουσα θέση.
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κό λάβει αυτό το σήμα, θα στέλνει αέρα 
αυτόματα.
Πιέζοντας αυτό το κουμπί συνεχώς για 
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η 
περσίδα θα μετακινείται εμπρός και πίσω 
από πάνω προς τα κάτω. Αφού απελευ-
θερώσετε το σχετικό πλήκτρο, θα στα-
ματήσει να ταλαντεύεται και θα διατηρη-
θεί η παρούσα θέση της περσίδας.
Κατά τη λειτουργία ταλάντευσης πάνω 
και κάτω, όταν η κατάσταση λειτουργίας 
αλλάξει από OFF σε « », εάν πατήσετε 
ξανά αυτό το κουμπί για πάνω από 2s, 
η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. Αν πα-
τήστε ξανά αυτό το κουμπί εντός 2 δευ-
τερολέπτων, η αλλαγή της κίνησης των 
περσίδων θα εξαρτηθεί επίσης από την 
ακολουθία που αναφέρεται παραπάνω.

Πλήκτρο T-ON
Το κουμπί “T-ON” μπορεί να ρυθμίσει την 
ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη. 
Πιέζοντας το κουμπί « » το εικονίδιο 
εξαφανίζεται και η λέξη ON αναβοσβή-
νει στο τηλεχειριστήριο. Πιέζοντας τα «
» ή « » μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθ-
μίσεις του T-ON. Μετά από κάθε πίεση 
των πλήκτρων « » ή « », οι ρυθμίσεις του 
Τ-ΟΝ θα αυξάνονται/μειώνονται κατά 1 
λεπτό. Κρατήστε πατημένα για πανω από 
2 δευτ. τα πλήκτρα « » ή « »και η ώρα 
θα αλλάξει γρήγορα, μέχρι να φτάσετε 
στην επιθυμητή. Πιέστε το T-ON για επι-
βεβαίωση. Η λέξη ON θα σταματήσει να 
αναβοσβήνει. Το εικονίδιο « » θα εμφα-
νιστεί. Ακύρωση λειτουργίας T-ON: Όταν 
η λειτουργία T-ON είναι ενεργή, πιέστε 
το πλήκτρο T-ON για να την ακυρώσετε.
Πλήκτρο T-OFF
Το κουμπί “T-OFF” μπορεί να ρυθμίσει 
την ώρα απενεργοποίησης του χρονο-
διακόπτη. Πιέζοντας το κουμπί « » το 
εικονίδιο εξαφανίζεται και η λέξη OFF 

αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο. Πιέ-
ζοντας τα « » ή « » μπορείτε να καθορί-
σετε τις ρυθμίσεις του T-OFF. Μετά από 
κάθε πίεση των πλήκτρων « » ή « », οι 
ρυθμίσεις του Τ-OFF θα αυξάνονται/μει-
ώνονται κατά 1 λεπτό. Κρατήστε πατημέ-
να για πανω από 2 δευτ. τα πλήκτρα «
» ή « » και η ώρα θα αλλάξει γρήγορα, 
μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή. Πιέ-
στε το T-OFF για επιβεβαίωση. Η λέξη 
OFF θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Το 
εικονίδιο « » θα εμφανιστεί. Ακύρωση 
λειτουργίας T-OFF: Όταν η λειτουργία 
T-OFF είναι ενεργή, πιέστε το πλήκτρο 
T-OFF για να την ακυρώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε κατάσταση ON και 
OFF μπορείτε να ρυθμίσετε τα T-OFF 
και T-ON ταυτόχρονα.  
Πριν τη ρύθμιση των T-OFF και T-ON, 
θα πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα στο 
ρολόι.
Αφού ξεκινήσει η λειτουργία των 
T-OFF και T-ON , ενεργοποιήστε την 
συνεχή κυκλοφορία αέρος.
Μετά από αυτά, το κλιματιστικό θα 
ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ανά-
λογα με την προκαθορισμένη ώρα. 
Το πλήκτρο ON/OFF δεν έχει καμία 
επίδραση στις ρυθμίσεις. Αν δεν χρει-
άζεστε την συγκεκριμένη λειτουργία, 
χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο 
για να την ακυρώσετε. 

I FEEL :  Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
ξεκινήσετε τη λειτουργία I FEEL και το “

” θα εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριο. 
Μετά την επιλογή της λειτουργίας, το τη-
λεχειριστήριο θα στέλνει την θερμοκρα-
σία του περιβάλλοντος στον ελεγκτή και 
η συσκευή θα ρυθμίζει την θερμοκρασία 
του χώρου αναλόγως. Πιέστε το πλήκτρο 
ξανά, για να ακυρώσετε την λειτουργία 
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I FEEL και το εικονίδιο « » θα εξαφανι-
στεί. 
Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο κοντά 
στο χρήστη όταν έχει οριστεί αυτή η 
λειτουργία. Μην τοποθετείτε το τηλεχει-
ριστήριο κοντά σε αντικείμενα υψηλής 
ή χαμηλής θερμοκρασίας, προκειμένου 
να αποφευχθεί η ανίχνευση ανακριβούς 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Όταν 
ενεργοποιείται η λειτουργία I FEEL, το 
τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί 
εντός της περιοχής όπου η εσωτερική 
μονάδα μπορεί να λάβει το σήμα που 
αποστέλλεται από το τηλεχειριστήριο.

CLOCK : Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
ορίσετε την ώρα του ρολογιού. Το εικο-
νίδιο «      » θα αναβοσβήσει στο τηλε-
χειριστήριο. Πατήστε « » ή « » κουμπί 
εντός 5 δευτερολέπτων για να ρυθμίσετε 
την ώρα ρολογιού. Με κάθε πάτημα των 
κουμπιών « » ή « », ο χρόνος ρολογιού 
αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 λεπτό. 
Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί «
» ή « », για 2 δευτ. συνεχώς, ο χρόνος 
θα αλλάξει γρήγορα. Αφήστε το κουμπί 
όταν φτάσετε στον απαιτούμενο χρόνο. 
Πατήστε “CLOCK” κουμπί για επιβεβαί-
ωση της ώρας. Το εικονίδιο σταματά να 
αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδείξεις ώρας ακο-
λουθούν την 24ωρη μορφή. Το διά-
στημα μεταξύ δύο λειτουργιών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 5 δευτερόλε-
πτα. Διαφορετικά, το τηλεχειριστήριο 
θα τερματίσει την κατάσταση ρύθμι-
σης. Η λειτουργία για τα TIMER ON / 
TIMER OFF είναι η ίδια.

SLEEP

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξε-
τε μεταξύ των λειτουργιών Sleep 1 (     

1), Sleep 2 (     2), Sleep 3 (     3) και να 
ακυρώσετε την λειτουργία ή να κινηθεί-

τε κυκλικά μεταξύ τους. Μετά από κάθε 
ενεργοποίηση της συσκευής η λειτουρ-
γία Sleep Cancel θα είναι η προεπιλεγ-
μένη. 
Sleep 1: είναι η λειτουργία Sleep 1 σε 
κατάσταση ψύξης. Μετά τη λειτουργία 
σε Sleep 1 για μία ώρα, η θερμοκρασία 
θα αυξηθεί 10C, μετά από 2 ώρες, θα αυ-
ξηθεί 20C και στη συνέχεια θα λειτουργεί 
στη συγκεκριμένη θερμοκρασία. Σε λει-
τουργία θέρμανσης, μετά τη λειτουργία 
σε Sleep 1 για μία ώρα, η θερμοκρασία 
θα μειωθεί 10C, μετά από 2 ώρες, θα μει-
ωθεί 20C και στη συνέχεια θα λειτουργεί 
στη συγκεκριμένη θερμοκρασία.
Sleep 2: είναι η λειτουργία Sleep 2 στην 
οποία το κλιματιστικό θα λειτουργεί σύμ-
φωνα με προκαθορισμένες τιμές καμπύ-
λες θερμοκρασίας. 
Sleep 3: Η καμπύλη ρύθμισης της επιθυ-
μητής θερμοκρασίας καθορίζεται από 
τον χρήστη συμφώνα με τα παρακάτω 
βήματα: 
(1) Στη λειτουργία Sleep 3 πιέστε το πλή-

κτρο Turbo παρατεταμένα και το τη-
λεχειριστήριο θα εισέλθει στις εξειδι-
κευμένες ρυθμίσεις χρήστη. Αυτή την 
φορά το τηλεχειριστήριο θα εμφανίζει 
σαν ώρα το «1 hour», η θερμοκρασία 
θα δείχνει το «88» σαν την τελευταία 
ρύθμιση της καμπύλης ύπνου και θα 
αναβοσβήνει. (Η πρώτη εισαγωγή θα 
εμφανιστεί σύμφωνα με την αρχική 
τιμή ρύθμισης καμπύλης των εργο-
στασιακών ρυθμίσεων).

(2) Η χρήση των πλήκτρων “+” και “-”,  
αλλάζει την θερμοκρασία. Μετά τη 
ρύθμιση, πατήστε το κουμπί «Turbo» 
για επιβεβαίωση.

(3) Προς το παρόν, η αύξηση του χρόνου 
θα γίνεται ανά 1 ώρα σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου, (δη-
λαδή “2 ώρες” ή “3 ώρες” ή “8 ώρες”) 
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και στην θέση της απεικόνισης θερμο-
κρασίας “88” θα εμφανίζεται η αντί-
στοιχη θερμοκρασία της τελευταίας 
καμπύλης ύπνου, αναβοσβήνοντας.

(4) Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικα-
σία (2) ~ (3), μέχρι να ολοκληρωθεί η 
ρύθμιση θερμοκρασίας για 8 ώρες 
και η ρύθμιση της καμπύλης ύπνου να 
ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια το τηλε-
χειριστήριο θα επανέλθει στην αρχική 
απεικόνιση ώρας στην οθόνη, ενώ η 
απεικόνιση θερμοκρασίας θα επι-
στρέψει στις αρχικές ρυθμίσεις. 

Sleep 3 – η ρύθμιση της καμπύλης ύπνου 
στη προσωπική λειτουργία Sleep μπορεί 
να γίνει από τον χρήστη ως εξής:
Ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα δικά του 
στοιχεία στην καμπύλη ύπνου, χωρίς αλ-
λαγή της τρέχουσας θερμοκρασίας πιέ-
ζοντας το πλήκτρο «Turbo» για επιβεβαί-
ωση. Σημείωση: Στην προαναφερόμενη 
διαδικασία διερεύνησης αν για 10 δευτε-
ρόλεπτα δεν πιεστεί πλήκτρο η κατάστα-
ση της καμπύλης ύπνου θα ακυρωθεί 
αυτόματα και η οθόνη θα απεικονίζει τις 
προεπιλεγμένες λειτουργίες. Κατά την 
διερεύνηση ή την διαδικασία ρύθμισης 
πιέστε τα πλήκτρα “ON/OFF”, “Mode”, 
“Sleep” και η ρύθμιση καμπύλης ύπνου 
ή της διαδικασίας διερεύνησης θα ακυ-
ρωθούν αυτόματα.

WiFi

Πατήστε το κουμπί “WiFi” για να ενερ-
γοποιήσετε τη λειτουργία WiFi. Η ένδει-
ξη “WiFi” θα εμφανιστεί στο τηλεχειρι-
στήριο. Κρατήστε πατημένο το κουμπί 
“WiFi” για 5 δευτερόλεπτα για να απε-
νεργοποιήσετε τη λειτουργία WiFi και το 
εικονίδιο “WiFi” θα εξαφανιστεί. Σε κα-
τάσταση απενεργοποίησης, πατήστε τα 
κουμπιά “MODE” και “WiFi” ταυτόχρονα 
για 1 δευτερόλεπτο και η λειτουργία WiFi 
θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμί-

σεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι 
διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.

Λειτουργία Ιονιστή
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργο-
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λει-
τουργία του ιονιστή και τη λειτουργία νω-
πού αέρα (η λειτουργία νωπού αέρα δεν 
είναι διάθεσιμη). Πατήστε αυτό το κουμπί 
μία φορά για να ξεκινήσετε τη λειτουρ-
γία νωπού αέρα (μη διαθέσιμη). Η οθό-
νη LCD θα εμφανίσει το “ ”. Πιέστε το 
κουμπί για δεύτερη φορά ώστε να ξεκι-
νήσετε τις λειτουργίες ιονιστή και νωπού 
αέρα (μη διαθέσιμη). Η οθόνη LCD θα 
εμφανίσει τα “ ” και “ ”. Πιέστε το κου-
μπί για τρίτη φορά για να σταματήσετε τη 
λειτουργία ιονιστή και νωπού αέρα (μη 
διαθέσιμη) ταυτόχρονα. Πιέστε το κου-
μπί για τέταρτη φορά για να ξεκινήσετε 
τη λειτουργία ιονιστή. Η οθόνη LCD θα 
εμφανίσει το “  “. Πατήστε ξανά αυτό το 
κουμπί για να επαναλάβετε την παραπά-
νω ενέργεια. (Η λειτουργία ιονιστή είναι 
ενεργοποιημένη βάσει εργοστασιακών 
ρυθμίσεων κατά το άνοιγμα της συσκευ-
ής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι 
διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.

LIGHT

Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενερ-
γοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία στην 
εσωτερική μονάδα. Το εικονίδιο « » 
στο τηλεχειριστήριο εξαφανίζεται. Πατή-
στε ξανά αυτό το κουμπί για να ανάψετε 
το φως της οθόνης. Εμφανίζεται το εικο-
νίδιο “ ”.
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TEMP

Πατήστε αυτό το κουμπί, για να δείτε την 
εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος 
και την θερμοκρασία της εσωτερικής 
μονάδας στην οθόνη της. Η ρύθμιση 

στο τηλεχειριστήριο επιλέγεται κυκλικά 
όπως παρακάτω:

καμία απεικόνιση

Περιγραφή Ειδικών Λειτουργιών 
(με συνδυασμό πλήκτρων)
 
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας
Σε κατάσταση ψύξης, πατήστε τα πλή-
κτρα “TEMP” και “CLOCK” ταυτόχρονα 
για να ξεκινήσετε ή να απενεργοποιήσε-
τε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργει-
ας. Κατά τη λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας, το “SE” θα εμφανίζεται στο 
τηλεχειριστήριο και το κλιματιστικό θα 
προσαρμόζει αυτόματα τη ρυθμιζόμε-
νη θερμοκρασία σύμφωνα με τις εργο-
στασιακές ρυθμίσεις, ώστε να έχετε το 
καλύτερο αποτέλεσμα εξοικονόμησης 
ενέργειας.
Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 
“TEMP” και “CLOCK” για έξοδο από τη 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην λειτουργία εξοικο-
νόμησης ενέργειας, η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα είναι προεπιλεγμένη σε 
αυτόματη λειτουργία και δεν μπορεί 
να προσαρμοστεί. 
Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, η καθορισμένη θερμοκρασία 
δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Πατή-
στε το κουμπί “TURBO” και το τηλε-
χειριστήριο δεν θα στείλει σήμα.
Η λειτουργία ύπνου και η εξοικο-
νόμηση ενέργειας δεν μπορούν να 
λειτουργούν ταυτόχρονα. Εάν η λει-
τουργία εξοικονόμησης ενέργειας 
έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία ψύξης, 
πατήστε το κουμπί ύπνου για να ακυ-
ρώσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης 

ενέργειας. Εάν η λειτουργία ύπνου 
έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία ψύξης, 
ξεκινήστε την εξοικονόμηση ενέργει-
ας. Η επιλογή αυτή θα ακυρώσει τη 
λειτουργία ύπνου.

Λειτουργία θέρμανσης 80C℃
Στην κατάσταση θερμότητας, πατήστε 
τα πλήκτρα “TEMP” και “CLOCK” ταυ-
τόχρονα για εκκίνηση ή απενεργοποίη-
ση της «λειτουργίας θέρμανσης 80C». 
Όταν ξεκινήσει αυτή η λειτουργία, Τα “
    ” και “8 0C” θα εμφανίζονται στο τη-
λεχειριστήριο και το κλιματιστικό θα δι-
ατηρεί την κατάσταση θέρμανσης στους 
80C. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 
“TEMP” και “CLOCK” για έξοδο από τη 
«Λειτουργία θέρμανσης 80C».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Σε «Λειτουργία θέρμανσης 80C», η 
ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι προε-
πιλεγμένη σε αυτόματη λειτουργία και 
δεν μπορεί να προσαρμοστεί. 
Σε «Λειτουργία θέρμανσης 80C», η κα-
θορισμένη θερμοκρασία δεν μπορεί 
να προσαρμοστεί. Πατήστε το κουμπί 
“TURBO” και το τηλεχειριστήριο δεν 
θα στείλει σήμα.
Η λειτουργία ύπνου και η λειτουργία 
θέρμανσης 80C δεν μπορούν να λει-
τουργήσουν την ίδια στιγμή. Εάν έχει 
ρυθμιστεί η λειτουργία θέρμανσης 
80C σε κατάσταση θέρμανσης, πατή-
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στε το κουμπί ύπνου για να ακυρώ-
σετε την «Λειτουργία θέρμανσης 8℃». 
Εάν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ύπνου 
σε λειτουργία θέρμανσης, ξεκινήστε 
τη λειτουργία «Λειτουργία θέρμανσης 
80C» για να ακυρώσετε τη λειτουργία 
ύπνου. 
Αν η εμφάνιση της θερμοκρασίας έχει 
οριστεί σε κλίμακα Fahrenheit, στην 
οθόνη του τηλεχειριστηρίου, κατά τη 
λειτουργία αυτή, θα εμφανιστεί ένδει-
ξη θέρμανσης 460F.

Λειτουργία Παιδικού Κλειδώματος
Πατήστε ταυτόχρονα τα “ ” και “ ” για 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
λειτουργία παιδικού κλειδώματος. Όταν 
η λειτουργία παιδικού κλειδώματος είναι 
ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονί-
διο στο τηλεχειριστήριο. Εάν χρησιμο-
ποιείτε το τηλεχειριστήριο, το “   ” εικονί-
διο θα αναβοσβήνει τρεις φορές χωρίς 
να στέλνει σήμα στην μονάδα.
Λειτουργία εναλλαγής οθόνης θερ-
μοκρασίας μεταξύ κλίμακας 0C και 
0F 
Στην κατάσταση OFF, πατήστε τα κου-
μπιά “ ” και “MODE” ταυτόχρονα για 
εναλλαγή της οθόνης θερμοκρασίας με-
ταξύ 0C και 0F.
Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού
Όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, 
κρατήστε πατημένο το “MODE” και το 
“FAN” ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα 
για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
αυτόματου καθαρισμού, η εσωτερική 
μονάδα εμφανίζει την ένδειξη “CL”. Στη 
διάρκεια της αυτόματης διαδικασίας 
καθαρισμού του εξατμιστή, η μονάδα 
θα εκτελεί γρήγορη ψύξη ή γρήγορη 
θέρμανση. Μπορεί να υπάρχει κάποιος 

θόρυβος, που είναι ο ήχος του ρέοντος 
υγρού ή θερμική διαστολή ή κρύα συ-
στολή. Το κλιματιστικό μπορεί να φυσάει 
δροσερό ή ζεστό αέρα, κάτι που είναι 
φυσιολογικό. Κατά τη διαδικασία καθαρι-
σμού, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται 
καλά για να μην αισθανθείτε δυσφορία.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού 
μπορεί να λειτουργήσει μόνο υπό 
κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος. Εάν το δωμάτιο είναι 
σκονισμένο, κάντε καθαρισμό μια 
φορά το μήνα; αν όχι, κάντε καθαρι-
σμό μία φορά κάθε τρεις μήνες. Αφού 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόμα-
του καθαρισμού, μπορείτε να φύγετε 
από το δωμάτιο. Όταν ολοκληρωθεί 
η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, 
το κλιματιστικό θα τεθεί σε κατάσταση 
αναμονής.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη 
μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.

Αντικατάσταση μπαταριών στο τηλε-
χειριστήριο
1)  Σηκώστε το κάλυμμα κατά την κατεύ-

θυνση του βέλους (όπως φαίνεται στην 
εικόνα 1 - 1 ).

2) Βγάλτε τις μπαταρίες (όπως φαίνεται 
στην εικόνα 1 - 2)

3) Τοποθετήστε δύο ΑΑΑ 1.5V μπαταρίες 
και φροντίστε οι «+» και «-»  πόλοι 
να τοποθετηθούν σωστά (όπως φαίνε-
ται στην εικόνα 2 – 3). 

4) Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα (όπως 
φαίνεται στην εικόνα 2 – 4).

Fig.1 Fig.2 

①

②

③

④
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Κατά τη λειτουργία, στρέψτε το σήμα 
του τηλεχειριστηρίου προς το παρά-
θυρο λήψης της εσωτερικής μονά-
δας.
Η απόσταση μεταξύ αποστολέα σή-
ματος και του παράθυρου λήψης 
της εσωτερικής μονάδας δεν πρέπει 
να είναι μεγαλύτερη από 8 μ. και δεν 
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ 
τους.
Το σήμα μπορεί να δεχθεί παρεμβο-
λές εύκολα σε δωμάτιο όπου υπάρχει 

λαμπτήρας φθορισμού ή ασύρματο 
τηλέφωνο. Το τηλεχειριστήριο πρέπει 
να βρίσκεται κοντά στην εσωτερική 
μονάδα κατά τη λειτουργία της.
Αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες 
του ίδιου τύπου όταν απαιτείται αντι-
κατάσταση.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειρι-
στήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αφαιρέστε τις μπαταρίες.
Εάν η οθόνη στο τηλεχειριστήριο είναι 
ασαφής ή δεν υπάρχουν ενδείξεις, 
αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Καθαρισμός και συντήρηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και 

αποσυνδέστε το από το ρεύμα, πριν 
από τον καθαρισμό για να αποφευχθεί 
ηλεκτροπληξία. 

• Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό 
για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

• Μην χρησιμοποιείτε πτητικό υγρό για 
να καθαρίσετε το κλιματιστικό.

• Μην χρησιμοποιείτε υγρό ή διαβρωτι-
κό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό 
της συσκευής και μην πιτσιλίζετε νερό 
ή άλλο υγρό πάνω της, διαφορετικά, 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα πλα-
στικά εξαρτήματα, ακόμη και να προ-
κληθεί ηλεκτροπληξία.

Καθαρισμός επιφανειών της εσωτερικής 
μονάδας: όταν η επιφάνεια της εσωτερι-
κής μονάδας είναι βρώμικη, προτείνεται 
η χρήση στεγνής ή υγρής, μαλακής πε-
τσέτας για τον καθαρισμό της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αφαιρείτε το πλα-
στικό κάλυμμα κατά τον καθαρισμό.

Καθαρισμός φίλτρου:
1) Αφαιρέστε το φίλτρο: πιέστε τα συνδε-

τικά ελατήρια και στις δύο πλευρές,-
προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα 
βέλη. Παράλληλα σηκώστε το φίλτρο 
ώστε να απελευθερωθεί. Τραβήξτε το 
φίλτρο προς τα εμπρός και αφαιρέστε 
το. 

2) Καθαρισμός φίλτρου: Χρησιμοποιήστε 
καθαρό νερό για να το πλύνετε ή πανί 
για τον καθαρισμό. Εάν το φίλτρο είναι 
πολύ βρώμικο (με γράσο π.χ.) χρησιμο-
ποιήστε ζεστό νερό (45 ℃) διαλυμένο με 
ουδέτερο απορρυπαντικό για να το κα-
θαρίσετε και, στη συνέχεια, το βάζετε 
σε σκιερό μέρος για να στεγνώσει.

3) Εγκατάσταση φίλτρου: Μετά τον καθα-
ρισμό, εγκαταστήστε ξανά το φίλτρο 
με αντίστροφη σειρά. Σπρώξτε το κατά 

συνδετικά ελατήρια

συνδετικά ελατήρια
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μήκος των οδηγών στις δύο πλευρές 
και στη συνέχεια πατήστε το αριστερό 
και το δεξί άκρο του φίλτρου. Τοποθε-
τήστε ξανά το φίλτρο προς την κατεύ-
θυνση που υποδεικνύεται από τα βέλη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται κάθε 
3 μήνες. Αν υπάρχει πολλή σκόνη στο 
περιβάλλον, η συχνότητα του αναγκαίου 
καθαρισμού μπορεί να αυξηθεί.
Μετά την αφαίρεση του φίλτρου, μην 
αγγίξετε τα πτερύγια για την αποφυγή 
τραυματισμού.
Μην χρησιμοποιείτε φωτιά ή στεγνωτή-
ρα μαλλιών για να στεγνώσετε το φίλτρο, 
προς αποφυγή παραμόρφωσης ή κίνδυ-
νο πυρκαγιάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: έλεγχος πριν από την 
εποχική λειτουργία
Ελέγξτε αν οι εισαγωγές/εξαγωγές 
αέρα εμποδίζονται
Ελέγξτε αν ο διακόπτης, η πρίζα και 
η ασφάλεια του κλιματιστικού είναι σε 
καλή κατάσταση.
Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι καθαρό.
Ελέγξτε αν η βάση στήριξης της εξω-
τερικής μονάδας είναι κατεστραμμέ-
νη ή διαβρωμένη. Αν είναι, επικοινω-
νήστε με τον προμηθευτή σας.
Ελέγξτε αν ο σωλήνας αποστράγγι-
σης έχει υποστεί ζημιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: έλεγχος μετά από την 
εποχική λειτουργία
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πα-
ροχή ρεύματος.
Καθαρίστε το φίλτρο και την επιφά-

νεια της εσωτερικής μονάδας
Ελέγξτε αν η βάση στήριξης της εξω-
τερικής μονάδας είναι κατεστραμμέ-
νη ή διαβρωμένη. Αν είναι, επικοινω-
νήστε με τον προμηθευτή σας.

Σημείωση για ανάκτηση:
Πολλά από τα υλικά συσκευασίας είναι 
ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα σε κατάλ-
ληλες μονάδες ανακύκλωσης.
Αν θέλετε να απορρίψετε το κλιματιστι-
κό, επικοινωνήστε με τοπικό αντιπρόσω-
πο ή κέντρο εξυπηρέτησης για τον ορθό 
τρόπο.

Κωδικός λάθους 
Όταν η λειτουργία του κλιματιστικού πα-
ρουσιάζει πρόβλημα, η ένδειξη θερμο-
κρασίας στην εσωτερική μονάδα θα ανα-
βοσβήνει απεικονίζοντας τον αντίστοιχο 
κωδικό σφάλματος. Ανατρέξτε στην πα-
ρακάτω λίστα για τον προσδιορισμό του 
κωδικού σφάλματος.

Κωδικός 
Σφάλματος

Αντιμετώπιση προβλημάτων

U8, H6, H3, 
E1, E5, E6, Ε8

Μπορεί να επιλυθεί μετά την 
επανεκκίνηση της μονάδας. 
Εάν όχι, επικοινωνήστε με 
τους εξειδικευμένους επαγ-
γελματίες για το service.

C5, F0, F1, F2 Επικοινωνήστε με τους εξειδι-
κευμένους επαγγελματίες για 
το service.
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Έλεγχος στοιχείων πριν την συντήρηση
Γενική ανάλυση φαινομένων: 
Ελέγξτε παρακάτω τα στοιχεία πριν ζητήσετε συντήρηση. Εάν η δυσλειτουργία πα-
ραμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή πιστοποιημένους εξειδικευμένους 
επαγγελματίες.

Ένδειξη Έλεγχος στοιχείων Λύση

Η εσωτερική μονάδα δεν λαμβάνει 
σήμα από το τηλεχειριστήριο ή το 
τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται.

Αν υπάρχουν παρεμβολές (στατικός 
ηλεκτρισμός, σταθερή τάση)

Βγάλτε την πρίζα. Ξανασυνδέστε την 
πρίζα μετά από 3 λεπτά και ενεργο-
ποιήστε την συσκευή.

Είναι εντός εμβέλειας το τηλεχειρι-
στήριο;

Η εμβέλεια λήψης σήματος είναι 8μ.

Υπάρχουν εμπόδια; Αφαιρέστε εμπόδια

Το τηλεχειριστήριο «στοχεύει» προς 
το σημείο λήψης σήματος της εσωτε-
ρικής μονάδας;

Επιλέξτε την κατάλληλη γωνία και 
στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το 
σημείο λήψης σήματος της εσωτερι-
κής μονάδας.

Η ευαισθησία του τηλεχειριστηρίου 
είναι χαμηλή, υπάρχει ασταθής έν-
δειξη οθόνης, ή καμία ένδειξη;

Ελέγξτε τις μπαταρίες. Αν δεν είναι 
επαρκώς φορτισμένες αντικαταστή-
στε τες.

Δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου.

Ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο έχει 
βλάβη/καταστραφεί. Αν ναι, αντικα-
ταστήστε το.

Υπάρχει λάμπα φθορισμού στο δω-
μάτιο;

Μεταφέρετε το τηλεχειριστήριο κο-
ντά στην εσωτερική μονάδα. Σβήστε 
την λάμπα φθορισμού και δοκιμάστε 
ξανά.

Η εσωτερική μονάδα δεν εκπέμπει 
αέρα.

Η είσοδος/έξοδος αέρα της εσωτε-
ρικής μονάδας είναι αποκλεισμένη;

Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια

Σε λειτουργία θέρμανσης, η εσωτε-
ρική θερμοκρασία είναι ίδια με την 
προκαθορισμένη;

Αφού φτάσει στην προκαθορισμένη 
θερμοκρασία, η εσωτερική μονάδα 
σταματά να στέλνει αέρα.

Η λειτουργία θέρμανσης μόλις ενερ-
γοποιήθηκε;

Προκειμένου να αποφευχθεί η είσο-
δος κρύου αέρα, η εσωτερική μονά-
δα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με 
καθυστέρηση αρκετών λεπτών, κάτι 
που είναι φυσιολογικό.
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Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί

Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
Περιμένετε μέχρι το ρεύμα να επα-
νέλθει.

Η πρίζα έχει βγει; Τοποθετήστε την πρίζα ξανά.

Ο διακόπτης αέρα απενεργοποιείται 
ή η ασφάλεια έχει καεί;

Ζητήστε από επαγγελματία να αλ-
λάξει την ασφάλεια ή τον διακόπτη 
αέρα.

Υπάρχει πρόβλημα στην καλωδίωση;
Ζητήστε από επαγγελματία να την 
αλλάξει.

Η μονάδα επανεκκινείται αμέσως 
μετά την ενεργοποίησή της;

Περιμένετε 3 λεπτά και μετά ενεργο-
ποιήστε την ξανά.

Είναι σωστή η ρύθμιση στο τηλεχει-
ριστήριο;

Επαναφέρετε τη λειτουργία.

Βγαίνουν υδρατμοί από την έξοδο 
αέρα της εσωτερικής μονάδας.

Η εσωτερική θερμοκρασία και η 
υγρασία είναι υψηλές;

Ο εισερχόμενος αέρας παγώνει 
απότομα. Μετά από λίγη ώρα η εσω-
τερική θερμοκρασία και υγρασία θα 
μειωθούν και οι υδρατμοί θα εξαφα-
νιστούν.

Βγαίνουν οσμές από την συσκευή
Υπάρχει πηγή οσμών, όπως έπιπλα, 
τσιγάρα;

Εξαλείψτε την πηγή οσμής. Καθαρί-
στε το φίλτρο.

Η προκαθορισμένη θερμοκρασία 
δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Η απαιτούμενη θερμοκρασία υπερ-
βαίνει το εύρος θερμοκρασίας της 
συσκευής;

Καθορίστε το εύρος θερμοκρασίας 
μεταξύ 16℃~30℃.

Η ψύξη (θέρμανση) δεν είναι ικανο-
ποιητική.

Η τάση είναι χαμηλή;
Περιμένετε μέχρι η τάση να επανέλ-
θει σε κανονικές τιμές.

Είναι το φίλτρο βρώμικο; Καθαρίστε το φίλτρο.

Η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι 
εντός φυσιολογικών ορίων;

Ρυθμίστε την θερμοκρασία εντός 
των φυσιολογικών τιμών.

Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι 
ανοικτά;

Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα.

Το κλιματιστικό λειτουργεί αφύσικα.
Υπάρχει παρεμβολή από κεραυνό, 
ασύρματες συσκευές;

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το 
ρεύμα, ξανασυνδέστε την και ενερ-
γοποιήστε την.

Θόρυβος «ροής νερού»
Το κλιματιστικό ενεργοποιήθηκε/
απενεργοποιήθηκε πριν λίγο;

Ο θόρυβος αυτός είναι ο ήχος του 
ψυκτικού που ρέει μέσα στην μονά-
δα. Είναι φυσιολογικό.

Ήχοι «σπασίματος»
Το κλιματιστικό ενεργοποιήθηκε/
απενεργοποιήθηκε πριν λίγο;

Αυτός είναι ο ήχος της τριβής που 
προκαλείται από την διαστολή ή συ-
στολή του panel ή άλλων μερών λόγω 
της αλλαγής θερμοκρασίας.

Το κάλυμμα της περσίδας δεν κλείνει 
σωστά.

Έχει ρυθμιστεί σωστά το κάλυμμα 
της περσίδας;

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία για 3 
δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέ-
στε την συσκευή.  Αν το πρόβλημα 
παραμένει, αποσυνδέστε την συ-
σκευή, εγκαταστήστε ξανά την περ-
σίδα (πρώτα το πάνω τμήμα και μετά 
το κάτω τμήμα) και στη συνέχεια συν-
δέστε πάλι τη συσκευή. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Όταν παρουσιαστεί κάτι από τα παρα-
κάτω, απενεργοποιήστε το κλιματιστικό, 
αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία 
και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή ή πιστοποιημένους εξειδι-
κευμένους επαγγελματίες για τη συντή-
ρηση.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας υπερθερμαί-
νεται ή έχει υποστεί ζημιά.
• Ακούγεται περίεργος ήχος κατά τη δι-

άρκεια της λειτουργίας.
• Ο διακόπτης αέρα σβήνει συχνά.
• Το κλιματιστικό εκπέμπει οσμή καμέ-
νου.
• Η εσωτερική μονάδα έχει διαρροή.
Μη συντηρείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας 
το κλιματιστικό.
Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί με βλάβη, 
μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, κίν-
δυνος ηλεκτρικού σοκ ή πυρκαγιάς. 

Σημειώσεις εγκατάστασης

to the wall

Space to the floor

Space to the wall
At least 15cm

Space 
At least 15cm

cmSpace to the ceiling
At least 15

At least 250cm

Space to the obstruction
At least 300cm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Κατά την εγκατάσταση ή τη μετεγκατά-

σταση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι το 
ψυκτικό κύκλωμα είναι ελεύθερο από 
αέρα ή ουσίες εκτός από το προδια-
γραφόμενο ψυκτικό μέσο. 

Οποιαδήποτε παρουσία αέρα ή άλλης 
ξένης ουσίας στο κύκλωμα ψυκτικού 
θα προκαλέσει αύξηση της πίεσης του 
συστήματος ή ρήξη του συμπιεστή που 
θα οδηγήσει σε τραυματισμό.

• Όταν τοποθετείτε ή μετακινείτε τη μο-
νάδα, μην την πληρώνετε με ψυκτικό 
μέσο που δεν συμμορφώνεται με αυτό 
που αναφέρεται στην πινακίδα του κα-
τασκευαστή ή είναι ακατάλληλο. 

Διαφορετικά, μπορεί να οδηγήσει σε μη 
φυσιολογική λειτουργία, λάθος δρά-
ση, μηχανική δυσλειτουργία ή ακόμα 
και σοβαρό ατύχημα ασφαλείας.

• Όταν πρέπει να ανακτηθεί ψυκτικό 
κατά τη μετεγκατάσταση ή επισκευή 
της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι η μονά-
δα λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης. 
Στη συνέχεια, κλείστε πλήρως τη βαλ-
βίδα στην πλευρά υψηλής πίεσης (βαλ-
βίδα υγρού). Περίπου 30-40 δευτερό-
λεπτα αργότερα, κλείστε πλήρως τη 
βαλβίδα στην πλευρά χαμηλής πίεσης 
(βαλβίδα αερίου), σταματήστε αμέσως 
τη λειτουργία της μονάδας και αποσυν-
δέστε την τροφοδοσία. Σημειώστε ότι 
ο χρόνος για την ανάκτηση ψυκτικού 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό.

Εάν η ανάκτηση ψυκτικού απαιτεί πολύ 
χρόνο, o αέρας μπορεί να απορροφη-
θεί και να προκαλέσει αύξηση πίεσης 
ή ρήξη του συμπιεστή, με αποτέλεσμα 
κάποιον πιθανό τραυματισμό.

• Κατά την ανάκτηση ψυκτικού, βεβαιω-

Απόσταση από την οροφή τουλάχιστον 15εκ.

Απόσταση από το δάπεδο 
τουλάχιστον 250εκ 

Απόσταση από εμπόδιο 
τουλάχισοτν 300εκ 

Απόσταση 
από τον τοίχο 
τουλάχιστον 15εκ 

Απόσταση 
από τον τοίχο 
τουλάχιστον 15εκ 
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θείτε ότι η βαλβίδα υγρού και η βαλ-
βίδα αερίου είναι πλήρως κλειστές και 
η τροφοδοσία αποσυνδέεται πριν από 
την αποσύνδεση του σωλήνα σύνδε-
σης.

Εάν ο συμπιεστής αρχίσει να λειτουργεί 
όταν η βαλβίδα παύσης είναι ανοικτή 
και ο σωλήνας σύνδεσης δεν είναι 
ακόμη συνδεδεμένος, ο αέρας θα 
απορροφηθεί και θα προκαλέσει αύ-
ξηση πίεσης ή ρήξη του συμπιεστή, με 
αποτέλεσμα τραυματισμό.

• Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, 
βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας σύνδεσης 
έχει συνδεθεί με ασφάλεια πριν τη λει-
τουργία του συμπιεστή.

Εάν ο συμπιεστής αρχίσει να λειτουργεί 
όταν η βαλβίδα παύσης είναι ανοιχτή 
και ο σωλήνας σύνδεσης δεν είναι 
ακόμη συνδεδεμένος, ο αέρας θα 
απορροφηθεί και θα προκαλέσει αύ-
ξηση πίεσης ή ρήξη του συμπιεστή, με 
αποτέλεσμα τραυματισμό.

• Απαγορεύεται η εγκατάσταση της 
μονάδας σε χώρους όπου μπορεί να 
υπάρχει διαρροή διαβρωτικού αερίου 
ή εύφλεκτο αέριο. 

Εάν υπάρχει διαρροή αερίου γύρω από 
τη μονάδα, μπορεί προκληθεί έκρηξη 
και άλλα ατυχήματα.

• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτα-
σης για ηλεκτρικές συνδέσεις. Εάν το 
ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι αρκετά 
μεγάλο, επικοινωνήστε με ένα εξουσι-
οδοτημένο κέντρο σέρβις και ζητήστε 
ένα κατάλληλο ηλεκτρικό καλώδιο.

Οι λάθος συνδέσεις μπορεί να οδηγή-
σουν σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

• Χρησιμοποιήστε τους καθορισμένους 
τύπους καλωδίων για ηλεκτρικές συν-
δέσεις μεταξύ μονάδων εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου. Συνδέστε στα-
θερά τα καλώδια έτσι ώστε οι ακροδέ-

κτες τους να μην δέχονται εξωτερικές 
τάσεις.

Ηλεκτρικά καλώδια με ανεπαρκή χωρητι-
κότητα, λάθος καλωδιακές συνδέσεις 
και μη ασφαλείς ακροδέκτες καλωδί-
ων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρο-
πληξία ή πυρκαγιά.

Εργαλεία τοποθέτησης
1. Μετρητής επιπέδου  / Αλφάδι
2. Κατσαβίδι
3. Κρουστικό Δράπανο
4. Κεφαλή τρυπανιού
5. Εκχειλωτικό εκτονωτικό σωληνώσεων
6. Δυναμόκλειδο
7. Γαλλικό κλειδί
8. Κόφτης σωλήνων
9. Ανιχνευτής διαρροών
10. Αντλία κενού
11. Μανόμετρο
12. Μετρητής Universal
13. Εσωτερικό εξαγωνικό κλειδί
14. Ταινία μέτρησης

Σημείωση: 
• Επικοινωνήστε με τοπικό αντιπρό-
σωπο για την εγκατάσταση.
• Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένο 
καλώδιο σύνδεσης.

Επιλογή χώρου τοποθέτησης 
Βασικές προαπαιτήσεις
Η εγκατάσταση της μονάδας στα ακό-
λουθα σημεία ενδέχεται να προκαλέσει 
δυσλειτουργία. Εάν αυτό είναι αναπό-
φευκτο, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντι-
πρόσωπο:
1. Χώροι με ισχυρές πηγές θερμότητας, 

ατμούς, εύφλεκτο ή εκρηκτικό αέριο ή 
πτητικά αντικείμενα στον αέρα.

2. Χώροι με συσκευές υψηλής συχνό-
τητας (όπως μηχανές συγκόλλησης, 
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ιατρικός εξοπλισμός).
3. Παράκτιες περιοχές
4. Χώροι όπου υπάρχουν λάδια ή αναθυ-

μιάσεις στον αέρα.
5. Χώροι με θειικό αέριο
6. Άλλοι χώροι που επικρατούν συγκε-

κριμένες, ιδιαίτερες συνθήκες
7. Η συσκευή δεν μπορεί να εγκαθίστα-

ται στον χώρο του πλυντηρίου.
8. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε 

ασταθή ή κινούμενη δομή βάσης 
(όπως φορτηγό) ή σε  διαβρωτικό πε-
ριβάλλον (όπως εργοστάσιο χημικών).

Εσωτερική μονάδα:
• Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια 

μπροστά από την είσοδο/έξοδο αέρα.
• Διαλέξτε χώρο όπου το νερό συμπύ-

κνωσης μπορεί να διασκορπιστεί εύκο-
λα, χωρίς να επηρεάσει άλλους.

• Επιλέξτε μια τοποθεσία που είναι βολι-
κή για τη σύνδεση της εξωτερικής μο-
νάδας και κοντά στην πρίζα.

• Επιλέξτε μια τοποθεσία μακριά από 
παιδιά.

• Επιλέξτε μια τοποθεσία που θα μπορεί 
να αντέξει το βάρος της εσωτερικής 
μονάδας και δεν θα αυξήσει τον θόρυ-
βο ή τη δόνηση.

• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί 2.5 
μέτρα πάνω από το έδαφος.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω 
από ηλεκτρικές συσκευές.

• Προσπαθήστε να την τοποθετήσετε 
μακριά από λάμπες φθορισμού.

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας
1. Θα πρέπει να υπακούτε στους κανονι-

σμούς ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την 
εγκατάσταση της μονάδας.

2. Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο κύ-
κλωμα τροφοδοσίας και διακόπτη 
αέρα, σύμφωνα με τους τοπικούς κα-
νονισμούς.

3. Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό ται-
ριάζει με τις απαιτήσεις του κλιματι-
στικού και να μην υπάρχει ασταθής 
παροχή ισχύος, εσφαλμένη καλωδίω-
ση ή δυσλειτουργία. Εγκαταστήστε τα 
κατάλληλα καλώδια τροφοδοσίας πριν 
χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό.

4. Συνδέστε σωστά το καλώδιο φάσης, 
το ουδέτερο και την γείωση.

5. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος 
πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε 
εργασία σχετική με ηλεκτρισμό και 
ασφάλεια.

6. Μην επανασυνδέστε την ισχύ αν δεν 
ολοκληρώσετε την τοποθέτηση.

7. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει 
υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαταστα-
θεί από τον κατασκευαστή, τον αντι-
πρόσωπο σέρβις ή από εξίσου εξειδι-
κευμένα άτομα Απαιτήσεις ηλεκτρικής 
σύνδεσης

8. Η θερμοκρασία του κυκλώματος ψυ-
κτικού θα είναι υψηλή, κρατήστε το 
καλώδιο διασύνδεσης μακριά από τον 
χάλκινο σωλήνα. 

9. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κα-
λωδίωσης.

Απαιτήσεις γείωσης
• Το κλιματιστικό αποτελεί ηλεκτρική συ-

σκευή πρώτης κατηγορίας. Πρέπει να 
είναι σωστά γειωμένο με εξειδικευμέ-
νη συσκευή γείωσης από έναν επαγ-
γελματία. Φροντίστε να είναι πάντα 
γειωμένο αποτελεσματικά, διαφορετι-
κά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπλη-
ξία.

• Το κίτρινο-πράσινο καλώδιο μέσα το 
κλιματιστικό είναι καλώδιο γείωσης, το 
οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για άλλους σκοπούς.

• Η αντίσταση της γείωσης πρέπει να 
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συμμορφώνεται με τους εθνικούς κα-
νονισμούς για την ηλεκτρική ασφά-
λεια.

• Η συσκευή θα πρέπει να είναι τοποθε-
τημένη με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα 
της να είναι εύκολα προσβάσιμη. 

• Κατά την τοποθέτηση της καλωδίω-
σης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
διακόπτης αποσύνδεσης πολικότητας 
σε όλους τους πόλους, με διαχωρισμό 
επαφής τουλάχιστον 3 χιλ.  

Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας:
Βήμα 1:
Επιλογή του χώρου τοποθέτησης. 
Προτείνετε έναν πιθανό χώρο τοποθέτη-
σης στον πελάτη και επιβεβαιώστε το.
Βήμα 2:
Εγκαταστήστε το πλαίσιο στήριξης 
στον τοίχο.
Κρεμάστε το πλαίσιο στήριξης στον τοί-
χο. Προσαρμόστε το σε οριζόντια θέση 
με τον μετρητή επιπέδου και στη συνέ-
χεια σημειώστε τις οπές στερέωσης της 
βίδας στον τοίχο.
Ανοίξτε τις οπές στερέωσης της βίδας 
στον τοίχο με τρυπάνι κρούσης (πρέπει 
να καθορίσετε πως οι προδιαγραφές της 
κεφαλής του τρυπανιού είναι ίδιες με το 
πλαστικό βύσμα ούπα) και στη συνέχεια 
τοποθετήστε τα πλαστικά βύσματα στις 
οπές.
Στερεώστε το πλαίσιο στήριξης στον 
τοίχο με τις βίδες και, στη συνέχεια, 
ελέγξτε αν το πλαίσιο έχει εγκατασταθεί 
σταθερά τραβώντας το. Εάν το πλαστικό 
βύσμα (ούπα) είναι χαλαρό, ανοίξτε μια 
άλλη τρύπα στερέωσης κοντά.

Wall

Wall

(Rear piping hole)
(For some models) (Rear piping hole)

Space
to the
wall

above
150mm

Left

Space
to the
wall

above
150mm
Right

Mark  in  the  middle  of  it

Level meter

Βήμα 3: 
Άνοιγμα οπής σωληνώσεων
1) Καθορίστε την θέση της οπής σωλη-

νώσεων σύμφωνα με την κατεύθυνση 
του σωλήνα εξόδου. Η θέση αυτή θα 
πρέπει αν είναι λίγο χαμηλότερη από το 
πλαίσιο όπως φαίνεται από κάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πάνελ τοίχου  εί-
ναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς. 
Ανατρέξτε στην πραγματική εγκατά-
σταση. 
Ανατρέξτε στις πραγματικές συνθή-
κες για τον αριθμό βιδών και τη θέση 
τους.

2) Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, 
τραβήξτε την πλάκα στήριξης με το χέρι 
για να επιβεβαιώσετε εάν είναι σταθε-
ρή. Η κατανομή δύναμης σε όλες τις 
βίδες πρέπει να είναι ομοιόμορφη.

3) Ανοίξτε μια οπή σωληνώσεων με δι-
άμετρο Φ55 ή Φ70 στην επιλεγμένη 
θέση σωλήνα εξόδου. Για ομαλή απο-
στράγγιση γείρετε την οπή σωληνώσε-
ων προς τα κάτω και προς την εξωτερι-
κή πλευρά με κλίση 5-10 °.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δώστε προσοχή στην 
αποφυγή σκόνης και λάβετε τα απα-
ραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά το 
άνοιγμα της κάθε τρύπας. 

Τοίχος

Τοίχος

Σημειώστε στο μέσο

Απόσταση 
από τον 

τοίχο πάνω 
από 150 χιλ. 

Πίσω οπή μετρητής επιπέδου
(Για ορισμένα 
μοντέλα) 

Πίσω οπή 

αριστερά 

δεξιά 
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Indoor outdoor

5-10

a-

Βήμα 4:
Σωλήνας εξόδου:
1) Ο σωλήνας μπορεί να οδηγηθεί προς 

την εξωτερική πλευρά προς τα δεξιά, 
κάτω δεξιά, αριστερά ή κάτω αριστερά

rear left

right

left

rear right

2) Όταν επιλέξετε την έξοδο του σωλήνα 
στα αριστερά ή δεξιά, κόψτε την αντί-
στοιχη τρύπα στο κάτω μέρος.

cut off
the hole

left right

Βήμα 5: 
Σύνδεση του σωλήνα εσωτερικής μο-
νάδας
1) Στοχεύστε τον σωλήνα σύνδεσης στο 

αντίστοιχο βύσμα
2) Σφίξτε εξαρχής το παξιμάδι σύνδεσης 

με το χέρι

pipe joint union nut pipe

3) Καθορίστε την δύναμη στρέψης ανά-
λογα με τον ακόλουθο πίνακα. Τοπο-
θετήστε το γαλλικό κλειδί στη σύνδεση 
των σωλήνων και το δυναμόκλειδο στο 
παξιμάδι σύνδεσης. Σφίξτε την σύνδε-

ση με το δυναμόκλειδο. 

union nut

torque wrench pipe

indoor pipe

open-end 
wrench

Διάμετρος εξαγωνικού 
παξιμαδιού

Ροπή σφίξης

1/4’’ 15~20

3/8’’ 30~40

1/2’’ 45~55

5/8’’ 60~65

3/4’’ 70~75

4) Τυλίξτε τον εσωτερικό σωλήνα και την 
ένωση του σωλήνα σύνδεσης με μονω-
τικό σωλήνα και στη συνέχεια τυλίξτε 
τον με ταινία.

insulating pipe

Βήμα 6: 
Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης
1) Συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης 

με τον σωλήνα εξόδου της εσωτερικής 
μονάδας. 

outlet
pipe

drain hose

Εσωτερικό Εξωτερικό

δεξιά 

κάτω αριστερά

κάτω δεξιά 

αριστερά 

δεξιά αριστερά 

κόψτε 
την τρύπα

             σωλήνας σύνδεσης   παξιμάδι σύνδεδης     σωλήνας

γαλλικό κλειδί

παξιμάδι 
σύνδεσης

         σωλήνας 
δυναμόκλειδο 

εσωτερικός σωλήνας

μονωτική ταινία

σωλήνας 
αποστράγγισης 

σωλήνας 
εξόδου 
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2) Ενώστε την σύνδεση με ταινία 

drain hose
outlet pipe

tape

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Τοποθετήστε σωλήνα μόνωσης 
στον εσωτερικό σωλήνα αποστράγγι-
σης για την αποφυγή υγροποίησης.
• Τα πλαστικά βύσματα (ούπα) δεν πα-
ρέχονται.

insulating pipe

drain hose

Βήμα 7: 
Σύνδεση καλωδίων εσωτερικής μονά-
δας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καλωδίωση της εσωτε-
ρικής και εξωτερικής μονάδας πρέπει 
να γίνει από επαγγελματία.
Αν το μήκος του καλωδίου σύνδεσης 
είναι μικρό, επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή. Μην το επεκτείνετε μό-
νοι σας. 
Για κλιματιστικό με πρίζα, η πρίζα θα 
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
Για κλιματιστικό χωρίς πρίζα, θα πρέ-
πει να συνδεθεί διακόπτης ασφάλειας 
στην γραμμή. Ο διακόπτης ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι τριπολικού διαχω-
ρισμού και η απόσταση διαχωρισμού 
της επαφής θα πρέπει να είναι πάνω 
από 3 χιλ.

1) Ανοίξτε το κάλυμμα, αφαιρέστε την 
βίδα στο κάλυμμα καλωδίωσης και 
αφαιρέστε το κάλυμμα. 

panel screw

wiring cover

2) Φροντίστε το καλώδιο σύνδεσης ρεύ-
ματος να περνάει από την οπή διασταύ-
ρωσης στην πίσω πλευρά της εσωτερι-
κής μονάδας και μετά τραβήξτε το από 
την εμπρός πλευρά.

cable-cross
hole

power connection
wire

3) Αφαιρέστε το κλιπ καλωδίου. Συνδέ-
στε το καλώδιο σύνδεσης ρεύματος με 
το τερματικό καλωδίωσης σύμφωνα με 
τα χρώματα. Σφίξτε την βίδα και μετά 
τοποθετήστε το κλιπ καλωδίου στην 
γραμμή σύνδεσης. 

Outdoor unit connection

N(1)

blue

2

black

3

brownyellow-
green

Outdoor unit connection

N(1)

blue

2

black

3

brown yellow-
green

09K
GWH12AGB-K6DNA1A

18K
GWH12AGC-K6DNA1A
、24K:

σωλήνας 
εξόδου  

σωλήνας 
αποστράγγισης  

ταινία

σωλήνας αποστράγγισης 

μονωτική ταινία

κάλυμμα

βίδα

κάλυμμα καλωδίωσης

οπή 
διασταύρωσης 

καλώδιο σύνδεσης 
ρεύματος

Σύνδεση Εξωτερικής Μονάδας 

μπλε μαύρο καφέκίτρινο
πράσινο

κίτρινο
πράσινο

μπλε μαύρο καφέ

Σύνδεση Εξωτερικής Μονάδας 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πίνακας καλωδίωσης 
είναι για απλή αναφορά. Ανατρέξτε 
στον πραγματικό.

4) Τοποθετήστε το κάλυμμα της καλωδί-
ωσης και σφίξτε την βίδα.

5) Κλείστε το κάλυμμα.

Βήμα 8: 
Σύνδεση σωλήνα
1) Συνδέστε τον σωλήνα σύνδεσης, το 

καλώδιο ρεύματος και τον σωλήνα απο-
στράγγισης με την ταινία.

indoor unit

band

gas
pipe

liquid pipe

drain hose

indoor and
outdoor power cord

2) Διατηρήστε ένα συγκεκριμένο μήκος 
σωλήνα αποστράγγισης και καλωδίου 
για την εγκατάσταση όταν τα συνδέετε. 
Όταν το συνδέσετε μέχρι ενός σημείου, 
διαχωρίστε το καλώδιο της εσωτερικής 
μονάδας και μετά διαχωρίστε αυτό του 
σωλήνα αποστράγγισης. 

connection pipe drain hose band

indoor power cord

3) Συνδέστε τα ισομερώς
4) Ο σωλήνας υγρού και ο σωλήνας αερί-

ου θα πρέπει να συνδεθούν ξεχωριστά 
στο τέλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο 
ελέγχου δεν πρέπει να συνδεθούν ή 
να μπλεχτούν. 
Ο σωλήνας αποστράγγισης θα πρέπει 
να συνδεθεί στο τέλος.

Βήμα 9: 
Τοποθέτηση εσωτερικής μονάδας
1. Τοποθετήστε τους συνδεδεμένους 
σωλήνες στον επιτοίχιο σωλήνα και μετά 
περάστε τους μέσα από την οπή στον 
τοίχο. 
2. Κρεμάστε την εσωτερική μονάδα στο 
επιτοίχιο πλαίσιο. 
3. Γεμίστε το κενό μεταξύ σωλήνων και 
τρύπας τοίχου με υλικό σφράγισης.
4. Στερεώστε τον σωλήνα τοίχου.
5. Ελέγξτε εάν η εσωτερική μονάδα έχει 
εγκατασταθεί σταθερά και κοντά στον 
τοίχο.
Εσωτερικά – Εξωτερικά 
Επιτοίχιος Σωλήνας – Υλικό σφράγισης – 
Ανώτερος γάντζος – κάτω άγκιστρο του 
επιτοίχιου πλαισίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην λυγίζετε τον σωλή-
να αποστράγγισης υπερβολικά, για την 
αποφυγή αποκλεισμού.

upper hook

lower hook of
wall-mounting frame

indoor

wall pipe

outdoor

sealing gum

Εσωτερική 
Μονάδα 

εσωτερικό και εξωτερικό 
καλώδιο τροφοδοσίας 

σωλήνας 
αερίου 

σωλήνας υγρού

σωλήνα αποστράγγισης 

ταινία 

σωλήνας σύνδεσης          σωλήνας αποστράγγισης                ταινία

εσωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας

Εσωτερικά                Εξωτερικά

Επιτοίχιος 
Σωλήνας 

Ανώτερος γάντζος 

Υλικό σφράγισης 

κάτω άγκιστρο του επιτοίχιου πλαισίου
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Δοκιμή και λειτουργία
Ελέγξτε μετά την τοποθέτηση: 
Ελέγξτε ανάλογα με τις ακόλουθες απαιτήσεις, μετά το τέλος της τοποθέτησης.

Σημεία προς έλεγχο Πιθανή βλάβη

Έχει τοποθετηθεί σωστά η μονάδα; Η μονάδα μπορεί να πέσει, να κουνιέται ή να εκ-
πέμπει θόρυβο.

Έχετε κάνει το τεστ διαρροής ψυκτικού; Μπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή χωρητικότητα 
ψύξης (θέρμανσης).

Είναι επαρκής η θερμομόνωση του αγωγού; Μπορεί να δημιουργηθούν συμπυκνώματα

και να στάζει νερό.

Το νερό στραγγίζεται καλά; Μπορεί να δημιουργηθούν συμπυκνώματα

και να στάζει νερό.

Είναι η τάση του τροφοδοτικού σύμφωνη με την 
τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του κατα-
σκευαστή;

Μπορεί να προκληθεί βλάβη και να καταστρα-
φούν τμήματα της συσκευής.

Έχει εγκατασταθεί σωστά η ηλεκτρική καλωδίωση 
και ο αγωγός;

Μπορεί να προκληθεί βλάβη και να καταστρα-
φούν τμήματα της συσκευής.

Η μονάδα είναι γειωμένη με ασφάλεια; Μπορεί να προκληθεί διαρροή ρεύματος.

Το καλώδιο τροφοδοσίας τηρεί τις προδιαγρα-
φές;

Μπορεί να προκληθεί βλάβη και να καταστρα-
φούν τμήματα της συσκευής.

Υπάρχει απόφραξη στην είσοδο και την έξοδο 
αέρα;

Μπορεί να υπάρξει ανεπαρκής ψύξη (θέρμανση).

Η σκόνη και τα λοιπά κατάλοιπα που παραμένουν 
μετά την εγκατάσταση έχουν αφαιρεθεί;

Μπορεί να προκληθεί βλάβη και να καταστρα-
φούν τμήματα της συσκευής.

Η βαλβίδα αερίου και η βαλβίδα υγρού του σωλή-
να σύνδεσης είναι ανοιχτές εντελώς;

Μπορεί να υπάρξει ανεπαρκής ψύξη (θέρμανση).

Έχει καλυφθεί η είσοδος και η έξοδος της οπής 
σωληνώσεων;

Μπορεί να υπάρξει ανεπαρκής ψύξη (θέρμανση) 
ή σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.

Δοκιμαστική λειτουργία:
Προετοιμασία για την δοκιμαστική λειτουργία: 
• Ο πελάτης εγκρίνει το κλιματιστικό
• Τονίστε τα σημαντικότερα σημεία χρή-

σης του κλιματιστικού στον πελάτη. 
Μέθοδος δοκιμαστικής λειτουργίας
• Συνδέστε στο ρεύμα, πιέστε το ON/

OFF στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινή-
σει η συσκευή τη λειτουργία της

• Πιέστε το MODE για να επιλέξετε τα 
AUTO, COOL, DRY, FAN και HEAT για 
να ελέγξετε αν η λειτουργία είναι σω-
στή. 

• Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος εί-
ναι κάτω από 16℃, το κλιματιστικό δεν 
μπορεί να παράγει ψύξη. 
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Ρύθμιση σωλήνα σύνδεσης 
Πρόσθετο ποσό φόρτισης ψυκτικού για 
R32
Σύνηθες μήκος σωλήνα σύνδεσης: 5 μ, 
7.5μ, 8μ.
Ελάχιστο μήκος σωλήνα σύνδεσης: για 
μονάδα με κλασσικό μήκος σωλήνα 5μ. 
δεν υπάρχει περιορισμός για το ελάχι-
στο μήκος του σωλήνα σύνδεσης. Για 
την μονάδα με κλασσικό μήκος σωλήνα 
7.5μ. και 8μ. το ελάχιστο μήκος του σω-
λήνα σύνδεσης είναι 3μ. 
Το μέγιστο μήκος του σωλήνα σύνδεσης 
είναι ως ακολούθως:
Μέγιστο μήκος του σωλήνα σύνδεσης

Χωρητικότητα ψύξης
Μέγιστο μήκος 

σωλήνα (μ.)

5000Btu/h (1465W) 15

7000Btu/h (2051W) 15

9000Btu/h (2637W) 15

12000Btu/h (3516W) 20

18000Btu/h (5274W) 25

24000Btu/h (7032W) 25

28000Btu/h (8204W) 30

36000Btu/h (10548W) 30

42000Btu/h (12306W) 30

48000Btu/h 14064W) 30

 
Μέθοδος υπολογισμού πρόσθετου ψυ-
κτικού λαδιού και της ποσότητας φόρ-
τισης ψυκτικού μετά την επέκταση του 
σωλήνα σύνδεσης. Αφού παραταθεί το 
μήκος του σωλήνα σύνδεσης για 10 μέ-
τρα με βάση το κανονικό μήκος, πρέπει 
να προσθέστε 5 ml ψυκτικού λαδιού για 
κάθε επιπλέον 5μ. του σωλήνα σύνδε-
σης. Η μέθοδος υπολογισμού του επι-
πρόσθετου ψυκτικού (με βάση το σωλή-
να υγρού): 
Επιπλέον ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού 

μέσου = επαυξημένο μήκος σωλήνα 
υγρού Χ επιπλέον ποσότητα πλήρωσης 
ψυκτικού μέσου ανά μέτρο
Με βάση το μήκος του τυπικού σωλήνα, 
προσθέστε ψυκτικό σύμφωνα με την 
απαίτηση ως φαίνεται στον πίνακα. Η επι-
πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού 
ανά μέτρο είναι διαφορετική ανάλογα με 
τη διάμετρο του σωλήνα υγρού. Δείτε 
τον πίνακα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το επιπλέον ποσό φόρτισης ψυκτικού 
στον πίνακα είναι προτεινόμενη τιμή, 
όχι υποχρεωτική.

Μέθοδος επέκτασης σωλήνα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακατάλληλη επέκταση 
σωλήνων είναι η κύρια αιτία διαρρο-
ής ψυκτικού. Επεκτείνετε το σωλήνα 
σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα: 

α) κόψτε τον σωλήνα. 
• Επιβεβαιώστε το σωστό μήκος σωλήνα 
ανάλογα με την απόσταση της εσωτερι-
κής μονάδας και της εξωτερικής μονά-
δας.
• Κόψτε το απαιτούμενο μήκος σωλ 
ήνα, με τον κόφτη. 

pipe cutter

pipe
leaning  uneven      burr

Β. Αφαιρέστε τα εξογκώματα
Αφαιρέστε τα εξογκώματα με μία λίμα 
και εμποδίστε τα από το να εισέλθουν 
στον σωλήνα. 

shaper

downwards

pipe

C. Τοποθετήστε κατάλληλη μόνωση στον 
σωλήνα
D. Τοποθετήστε το παξιμάδι ένωσης: 
Αφαιρέστε το παξιμάδι ένωσης στον σω-
λήνα εσωτερικής σύνδεσης και την βαλ-
βίδα εξωτερικού χώρου. 

union pipe

pipe

Ε: Διαστολή της υποδοχής: Μεγαλώστε 
την υποδοχή με τον εκτονωτή.

expander

pipe

hard
mold

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Α είναι διαφορετικό 
ανάλογα με την διάμετρο, έτσι καλό 
είναι να ανατρέξετε στον ακόλουθο 
πίνακα: 

 

Εξωτερική διάμε-
τρος (χιλ.)

Α (χιλ.)

Μέγιστο Ελάχιστο

Φ6 - 6.35(1/4”) 1.3 0.7

Φ9 - 9.52(3/8”) 1.6 1.0

Φ12-12.7(1/2”) 1.8 1.0

Φ15.8-16(5/8”) 2.4 2.2

smooth surface

improper expanding

the length is equal

uneven
thickness

leaning damaged crack
surface

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

Εσωτερική 
πλευρά DB/

WB(°C)

Εξωτερική 
πλευρά DB/

WB(°C)

Μέγιστη ψύξη 32/23 43/26

Μέγιστη 
θέρμανση

27/- 24/18

 
 

σωλήνας

κόφτης 

κεκλιμένο        άνισο    με προεξοχές

σωλήνας

Κάτω τμήμα 

λίμα

παξιμάδι 
σύνδεσης 

σωλήνας

εκτονωτής 

σκληρό 
περίβλημα 

σωλήνας

το μήκος είναι ίσο

ακατάλληλη επέκταση  

κεκλιμένη    κατεστραμ-    ρωγμή    άνισο πάχος
                     μένη  επιφά-
 νεια

λεία επιφάνεια 
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Για μερικά μοντέλα: 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εύρος θερμοκρα-
σίας λειτουργίας (εξωτερική θερμο-
κρασία) για την μονάδα ψύξης είναι 
18°C~43°C . Για την μονάδα με αντλία 
θερμότητας είναι -15°C~43°C.

GWH24AGD-K6DNA1B/I:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εύρος θερμοκρα-
σίας λειτουργίας (εξωτερική θερμο-
κρασία) για την μονάδα ψύξης είναι 
-15°C~43°C. Για την μονάδα με αντλία 
θερμότητας είναι -15°C~43°C. 
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Εγχειρίδιο Τεχνικού
• Οι ακόλουθοι έλεγχοι θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα:
- το μέγεθος της πλήρωσης είναι σύμφω-

νο με το μέγεθος του δωματίου εντός 
του οποίου είναι εγκατεστημένα τα 
μέρη που περιέχουν ψυκτικό

- τα μηχανήματα εξαερισμού και οι πρί-
ζες λειτουργούν επαρκώς και δεν 
εμποδίζονται

- εάν χρησιμοποιείται ένα έμμεσο ψυκτι-
κό κύκλωμα, το δευτερεύον κύκλωμα 
ελέγχεται για την ύπαρξη ψυκτικού.

- η σήμανση στον εξοπλισμό εξακολου-
θεί να είναι ορατή και ευανάγνωστη. 
Σημάνσεις και σήματα που είναι δυσα-
νάγνωστα θα πρέπει να διορθωθούν.

- Οι σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος ή 
τα εξαρτήματα είναι εγκατεστημένα σε 
θέση όπου είναι απίθανο να εκτεθούν 
σε ουσία που μπορεί να διαβρώσει 
εξαρτήματα που περιέχουν ψυκτικό, 
εκτός εάν τα εξαρτήματα είναι κατα-
σκευασμένα από υλικά που είναι από 
κατασκευής ανθεκτικά στη διάβρωση 
ή προστατεύονται καταλλήλως από τη 
διάβρωση.

• Η επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων θα περιλαμβάνει αρχικούς 
ελέγχους ασφαλείας και διαδικασίες επι-
θεώρησης κατασκευαστικών στοιχείων. 
Εάν υπάρχει σφάλμα που θα μπορούσε 
να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τότε 
δεν πρέπει να γίνει σύνδεση με ηλεκτρι-
κή παροχή μέχρι να αντιμετωπιστεί ικα-
νοποιητικά. Εάν το σφάλμα δεν μπορεί 
να διορθωθεί αμέσως, αλλά είναι απα-
ραίτητο να συνεχίσετε τη λειτουργία, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία προσω-
ρινή λύση. Αυτό πρέπει να αναφέρεται 
στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, ώστε 
όλοι να είναι ενήμεροι. 

• Οι αρχικοί έλεγχοι ασφαλείας περιλαμ-
βάνουν: 
- ότι οι πυκνωτές αποφορτίζονται: αυτό 

πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο για 
να αποφευχθεί η πιθανότητα σπινθηρι-
σμού.

- ότι δεν υπάρχουν υπό τάση ηλεκτρικά 
εξαρτήματα και καλωδιώσεις εκτεθει-
μένες κατά την πλήρωση, ανάκτηση ή 
εκκαθάριση του συστήματος

- ότι υπάρχει γείωση
• Έλεγχος για την παρουσία ψυκτικού: Ο 
χώρος ελέγχεται με κατάλληλο ανιχνευ-
τή ψυκτικού πριν και κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, για να διασφαλιστεί ότι ο τε-
χνικός γνωρίζει πιθανώς την ύπαρξη το-
ξικών ή εύφλεκτων ουσιών. Βεβαιωθείτε 
ότι ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών 
που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλος 
για χρήση με όλα τα υπάρχοντα ψυκτικά 
μέσα, δηλαδή χωρίς σπινθήρες, επαρ-
κώς σφραγισμένα ή εγγενώς ασφαλή.
• Παρουσία πυροσβεστήρα: Εάν πρό-
κειται να εκτελεστεί θερμική εργασία 
στον ψυκτικό εξοπλισμό ή σε άλλα σχε-
τικά μέρη, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος 
κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης. 
Φροντίστε να έχετε πυροσβεστήρα ξη-
ρής σκόνης ή CO2 δίπλα στην περιοχή 
εργασίας.
• Αεριζόμενος χώρος: Βεβαιωθείτε ότι 
η περιοχή είναι σε ανοικτό χώρο ή ότι 
αερίζεται επαρκώς πριν εισέλθετε στο 
σύστημα ή εκτελέσετε θερμική εργασία. 
Θα πρέπει να υπάρχει εξαερισμός κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας. 
Ο εξαερισμός θα πρέπει να διασκορπίζει 
με ασφάλεια οποιοδήποτε απελευθερω-
μένο ψυκτικό μέσο και κατά προτίμηση 
να το αποβάλλει εξωτερικά στην ατμό-
σφαιρα.
• Έλεγχοι του ψυκτικού εξοπλισμού: Σε 
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περίπτωση αλλαγής ηλεκτρικών εξαρτη-
μάτων, αυτά θα πρέπει να είναι κατάλλη-
λα για το σκοπό και την ορθή λειτουργία 
της συσκευής. Θα πρέπει να τηρούνται 
πάντοτε οι οδηγίες συντήρησης του κα-
τασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 
συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα του κα-
τασκευαστή για βοήθεια.
• Έλεγχοι ηλεκτρικών συσκευών:
- ότι οι πυκνωτές αποφορτίζονται: αυτό 

πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο για να 
αποφευχθεί η πιθανότητα δημιουργίας 
σπινθήρων.

- ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά εξαρτήμα-
τα και καλωδιώσεις εκτεθειμένα κατά 
τη φόρτιση, ανάκτηση ή εκκαθάριση 
της συσκευής.

• Επισκευές σε σφραγισμένα εξαρτήμα-
τα: Κατά την επισκευή σε σφραγισμένα 
εξαρτήματα, όλες οι ηλεκτρικές παρο-
χές θα πρέπει να αποσυνδέονται από τον 
εξοπλισμό πριν από οποιαδήποτε αφαί-
ρεση σφραγισμένων καλυμμάτων, κ.λπ. 
Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να έχετε 
ηλεκτρική παροχή στον εξοπλισμό κατά 
τη διάρκεια της συντήρησης, θα πρέπει 
να υπάρχει στο πιο κρίσιμο σημείο μια 
μόνιμα λειτουργική μορφή ανίχνευσης 
διαρροών για να σας προειδοποιήσει σε 
μία δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα 
ακόλουθα για να βεβαιωθείτε ότι με την 
εργασία σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, το 
περίβλημα δεν μεταβάλλεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να επηρεάζεται το επίπεδο 
προστασίας του. Αυτό περιλαμβάνει ζη-
μιές σε καλώδια, υπερβολικό αριθμό 
συνδέσεων, τερματικά που δεν τηρούν 
τις αρχικές προδιαγραφές, ζημιά σε 
σφραγίδες, λανθασμένη τοποθέτηση 
συνδεσμολογίας κ.λπ. 
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει στερε-

ωθεί σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά στεγανοποί-
ησης δεν έχουν υποβαθμιστεί στο ση-
μείο που δεν εξυπηρετούν πλέον τον 
σκοπό της αποτροπής της εισόδου 
εύφλεκτων αερίων. Τα ανταλλακτικά 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση σιλικόνης σαν στε-
γανωτικό μπορεί να εμποδίσει την αποτε-
λεσματικότητα ορισμένων τύπων εξοπλι-
σμού ανίχνευσης διαρροών. Τα εγγενώς 
ασφαλή εξαρτήματα δεν χρειάζεται να 
απομονωθούν πριν από την εργασία 
πάνω σε αυτά.
• Επισκευή σε εγγενώς ασφαλή εξαρ-
τήματα: Μην εφαρμόζετε μόνιμα επα-
γωγικά ή χωρητικά φορτία στο κύκλωμα 
χωρίς να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπερ-
βαίνουν την επιτρεπόμενη τάση και το 
ρεύμα που επιτρέπεται για τον εξοπλι-
σμό που χρησιμοποιείται.
Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα είναι τα 
μόνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
παρουσία εύφλεκτων αερίων. Η συσκευή 
δοκιμής πρέπει να σωστά βαθμονομημέ-
νη. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα μόνο 
με εξαρτήματα που καθορίζονται από 
τον κατασκευαστή. Σε αντίθετη περίπτω-
ση ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανά-
φλεξη ψυκτικού στην ατμόσφαιρα από 
διαρροή.
• Καλωδίωση: Βεβαιωθείτε ότι η καλω-
δίωση δεν έχει υποστεί φθορά, διάβρω-
ση, υπερβολική πίεση, δόνηση, δεν έχει 
αιχμηρές άκρες ή οποιεσδήποτε άλλες 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Ο έλεγχος πρέπει να λαμβάνει επίσης 
υπόψη τις επιπτώσεις της πολυετούς λει-
τουργίας ή της συνεχούς δόνησης από 
πηγές όπως συμπιεστές ή ανεμιστήρες.
Ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών: Σε κα-
μία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται πιθανές πηγές ανάφλεξης 
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για την ανίχνευση διαρροών ψυκτικού. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται φακός 
αλογόνου (ή οποιοσδήποτε άλλος ανι-
χνευτής με γυμνή φλόγα).
• Μέθοδοι ανίχνευσης διαρροών: Τα 
υγρά ανίχνευσης διαρροών είναι κα-
τάλληλα για χρήση με τα περισσότερα 
ψυκτικά αλλά η χρήση απορρυπαντικών 
που περιέχουν χλώριο πρέπει να απο-
φεύγεται, καθώς το χλώριο μπορεί να 
αντιδράσει με το ψυκτικό και να διαβρώ-
σει τους σωλήνες χαλκού. 
• Αποξήλωση: Πριν από την εκτέλεση 
αυτής της διαδικασίας, είναι απαραίτη-
το ο τεχνικός να είναι εξοικειωμένος με 
τον εξοπλισμό και όλες τις λεπτομέρει-
ες. Συνιστάται καλή πρακτική κατά την 
ανάκτηση όλων των ψυκτικών μέσων με 
ασφάλεια.
Πριν από την εκτέλεση της εργασίας, 
πρέπει να λαμβάνεται δείγμα λαδιού και 
ψυκτικού σε περίπτωση που απαιτείται 
ανάλυση πριν από την επαναχρησιμοποί-
ηση του ανακτημένου ψυκτικού μέσου. 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει διαθέσιμη 
ηλεκτρική ισχύς πριν την έναρξη της ερ-
γασίας.
α) Εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό και τη 

λειτουργία του.
β) Απομονώστε το σύστημα ηλεκτρικά.
γ) Πριν επιχειρήσετε τη διαδικασία, βε-

βαιωθείτε ότι:
- διατίθεται μηχανικός εξοπλισμός χει-
ρισμού, εάν απαιτηθεί για το χειρισμό 
ψυκτικών κυλίνδρων 
- όλος ο εξοπλισμός ατομικής προ-
στασίας είναι διαθέσιμος και χρησιμο-
ποιείται σωστά.
- η διαδικασία ανάκτησης εποπτεύεται 
συνεχώς από αρμόδιο πρόσωπο
- ο εξοπλισμός ανάκτησης και οι κύ-
λινδροι συμμορφώνονται με τα κατάλ-
ληλα πρότυπα.

δ) Αντλήστε το ψυκτικό σύστημα, εάν εί-
ναι δυνατόν.

ε) Εάν δεν είναι εφικτή η δημιουργία κε-
νού, δημιουργήστε πολλαπλές εξό-
δους (κολεκτέρ) ώστε το ψυκτικό να 
μπορεί να αφαιρεθεί από διάφορα 
μέρη του συστήματος. 

στ) Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος βρίσκε-
ται στην ζυγαριά πριν από την ανάκτη-
ση.

ζ.) Εκκινήστε τη μηχανή ανάκτησης και 
λειτουργήστε σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή.

θ.) Μην γεμίζετε τους κυλίνδρους. (Όχι 
περισσότερο από 80% όγκο υγρού 
φορτίου).

Ι.) Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λει-
τουργίας των κυλίνδρων, ακόμη και 
προσωρινά.

κ.) Όταν οι κύλινδροι έχουν γεμίσει σω-
στά και ολοκληρωθεί η διαδικασία, 
βεβαιωθείτε ότι οι κύλινδροι και ο 
εξοπλισμός θα απομακρυνθούν από 
τον χώρο και όλες οι βαλβίδες απομό-
νωσης στον εξοπλισμό είναι κλειστές 
ερμητικά.

λ.) Το ανακτημένο ψυκτικό μέσο δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλο 
ψυκτικό σύστημα, εκτός εάν έχει κα-
θαριστεί και ελεγχθεί.

• Τιτλοφόρηση
Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει την έν-
δειξη ότι έχει αποσυρθεί και είναι άδειος 
από ψυκτικό. Η ετικέτα θα πρέπει να 
φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Για συ-
σκευές που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτι-
κά, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ετικέτες 
που αναφέρουν ότι ο εξοπλισμός περιέ-
χει εύφλεκτο ψυκτικό.
• Ανάκτηση
Κατά την αφαίρεση ψυκτικού από ένα 
σύστημα, είτε για συντήρηση είτε για 
απεγκατάσταση, συνιστάται να αφαιρού-
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νται όλα τα ψυκτικά με ασφάλεια. Κατά 
τη μεταφορά ψυκτικού σε δοχεία, βεβαι-
ωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο κα-
τάλληλοι κύλινδροι ανάκτησης ψυκτικού. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο σωστός αριθ-
μός κυλίνδρων για την συγκέντρωση της 
συνολικής φόρτισης του συστήματος. 
Όλοι οι κύλινδροι που χρησιμοποιούνται 
θα προορίζονται για το ανακτημένο ψυ-
κτικό και θα επισημαίνονται για αυτό το 
ψυκτικό (δηλ. ειδικοί κύλινδροι για την 
ανάκτηση ψυκτικού). Οι κύλινδροι πρέ-
πει να είναι πλήρεις, με βαλβίδα εκτόνω-
σης πίεσης και σχετικές βαλβίδες διακο-
πής σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Οι 
άδειοι κύλινδροι ανάκτησης θα πρέπει 
να εκκενώνονται και, εάν είναι δυνατόν, 
να ψύχονται πριν από την αποκατάστα-
ση.
Ο εξοπλισμός ανάκτησης πρέπει να λει-
τουργεί σωστά, μαζί με ένα σύνολο οδη-
γιών σχετικά με τον εξοπλισμό που είναι 
διαθέσιμος και πρέπει να είναι κατάλλη-
λος για την ανάκτηση των κατάλληλων 
ψυκτικών, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, εύφλεκτων ψυκτικών. Επι-
πλέον, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 
και ένα σύνολο βαθμονομημένων ζυγών 
– πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργί-
ας. Οι σωλήνες πρέπει να είναι πλήρεις 
με συνδέσμους αποσύνδεσης χωρίς 

διαρροές και σε καλή κατάσταση. Πριν 
χρησιμοποιήσετε τη μηχανή ανάκτησης, 
βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε ικανοποι-
ητική κατάσταση λειτουργίας, έχει συ-
ντηρηθεί σωστά και ότι τυχόν συναφή 
ηλεκτρικά εξαρτήματα σφραγίζονται για 
να αποφευχθεί ανάφλεξη σε περίπτωση 
απελευθέρωσης ψυκτικού. Εάν έχετε 
αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον κατα-
σκευαστή.
Το ανακτημένο ψυκτικό θα επιστραφεί 
στον προμηθευτή ψυκτικού, τοποθετη-
μένο στον σωστό κύλινδρο ανάκτησης 
και με το σχετικό σημείωμα μεταφοράς 
αποβλήτων τακτοποιημένο. Μην αναμι-
γνύετε ψυκτικά σε μονάδες ανάκτησης 
και ειδικά όχι σε κυλίνδρους.
Εάν πρόκειται να αφαιρεθούν συμπιε-
στές ή λάδια συμπιεστή, βεβαιωθείτε ότι 
έχουν εκκενωθεί σε αποδεκτό επίπεδο 
για να βεβαιωθείτε ότι το εύφλεκτο ψυ-
κτικό δεν παραμένει εντός του λιπαντι-
κού. Η διαδικασία εκκένωσης πραγμα-
τοποιείται πριν από την επιστροφή του 
συμπιεστή στους προμηθευτές. Για την 
επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας χρη-
σιμοποιείται μόνο ηλεκτρική θέρμανση 
στο σώμα του συμπιεστή. Κάθε απο-
στράγγιση λαδιού από ένα σύστημα πρέ-
πει να διενεργείται με ασφάλεια.
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CE – Δήλωση Συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η Gree Electric Appliances, Inc of Zhuhai δηλώνει ότι η παρούσα 
συσκευή κλιματισμού συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή οδηγίες κανονι-
σμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

2014/35/EU
2014/30/EC
2014/53/EU
2009/125/EC 
2011/65/EU

*Σημείωση: όπως προσδιορίζεται στο πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης, 
η οποία διατίθεται στον εισαγωγέα: Clima Quest MAE, Αργυρουπόλεως 2Α, 17676, 
Καλλιθέα, Τηλ. 211 999 4500, Fax: 211 999 1599, Mail: info@climaquest.gr,  www.
climaquest.gr 

WIFI (για τα μοντέλα στα οποία είναι διαθέσιμη η λειτουργία WiFi):
Μέγιστη Εκπεμπόμενη Ισχύς: 20dBm  
Εύρος Συχνότητας Λειτουργίας: 2400MHz-2483.5MHz
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600005062917

66129929924

Εισαγωγή & ∆ιάθεση:

Clima Quest MAE
Αργυρουπόλεως 2Α, 17676, Καλλιθέα 
Τηλ. 211 999 4500, Fax: 211 999 1599

www.climaquest.gr


