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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν να λειτουργήσετε την συσκευή
σας και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κλιματιστικό Αναρτώμενο στην Οροφή & Στερεωμένο στο δάπεδο
Κλιματιστικό αναρτώμενο στην οροφή
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

www.lg.com
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στη συνέχεια αναφέρονται μερικές συμβουλές οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε
την κατανάλωση ισχύος όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό πιο αποδοτικά ανατρέχοντας στις παρακάτω οδηγίες:
• Μην ψύχετε υπερβολικά τον εσωτερικό χώρο. Αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και μπορεί
να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.
• Δεσμεύστε την ηλιακή ακτινοβολία με αδιαφανή στορ ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
• Διατηρείτε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
• Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κάθετα ή οριζόντια για να ανακυκλώνεται ο αέρας.
• Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να ψύξετε ή να θερμάνετε τον αέρα του εσωτερικού χώρου
γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα.
• Ανοίγετε τα παράθυρα τακτικά για αερισμό καθώς η ποιότητα του αέρα του εσωτερικού χώρου μπορεί να
επιδεινωθεί εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για πολλές ώρες.
• Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ακαθαρσίες που συλλέγονται στο
φίλτρο αέρα μπορεί να φράξουν τη ροή του αέρα ή να αποδυναμώσουν τις λειτουργίες ψύξης / αφύγρανσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Για το αρχείο σας
Συρράψτε την απόδειξή σας σε αυτή τη σελίδα σε περίπτωση που τη χρειαστείτε για να αποδείξετε την ημερομηνία αγοράς ή για σκοπούς εγγύησης. Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό εδώ:
Αριθμός μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:
Μπορείτε να τους βρείτε επάνω σε μία ετικέτα πλευρικά σε κάθε μονάδα.
Όνομα αντιπροσώπου:
Ημερομηνία αγοράς:
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
Τηρείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και τη διασφάλιση κορυφαίας απόδοσης του προϊόντος σας
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Παράβλεψη των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό
ή θάνατο
! ΠΡΟΣΟΧΗ
Παράβλεψη των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό
ή βλάβη του προϊόντος

Εγκατάσταση
• Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο αυτόματο διακόπτη. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αποκλειστικό κύκλωμα. Υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, επικοινωνήστε με αντιπρόσωπο,
πωλητή, εξειδικευμένο τεχνικό, ή Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Γειώνετε πάντα το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτρο-

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Εργασίες εγκατάστασης ή επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για εσάς και τους άλλους.
• Το προϊόν θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς Καλωδίωσης που εφαρμόζονται στην αντίστοιχη χώρα.
• Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για
χρήση από καταρτισμένο τεχνικό συντήρησης, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφαλείας και έχει στη διάθεσή του
τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα ελέγχου.
• Εάν δεν διαβάσετε προσεκτικά και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες
που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκύψει δυσλειτουργία του εξοπλισμού, υλική ζημία, τραυματισμός και/ή θάνατος.
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πληξίας.
• Εγκαταστήστε ασφαλώς τον πίνακα και το κάλυμμα του κουτιού
ελέγχου. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Εγκαθιστάτε πάντα σε αποκλειστικό κύκλωμα με ασφαλειοδιακόπτη.
Λανθασμένη καλωδίωση ή εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία
• Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ασφαλειοδιακόπτη ή ασφάλεια. Υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην εγκαθιστάτε, αφαιρείτε ή επανεγκαθιστάτε τη μονάδα μόνοι
σας (πελάτες). Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
• Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τη συσκευασία και εγκαθιστάτε το προϊόν. Οι αιχμηρές άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Προσέξτε ιδιαίτερα τις άκρες του περιβλήματος και τα
πτερύγια του πυκνωτή και του εξατμιστή.
• Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο ή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ατύχημα ή βλάβη του προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης δεν φθείρεται με τον
καιρό. Αν η βάση καταρρεύσει, το κλιματιστικό μπορεί να πέσει, προκαλώντας υλική ζημία, καταστροφή του προϊόντος και τραυματισμό.
• Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν η υγρασία είναι αυξημένη και έχετε αφήσει ανοιχτά
πόρτα ή παράθυρο. Η υγρασία μπορεί να βρέξει ή να προκαλέσει
ζημία στα έπιπλα.
Λειτουργία
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί
προς τα έξω ή να καταστραφεί κατά τη λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος κατά τη λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Μην αγγίζετε (χειρίζεστε) το προϊόν με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε θερμαντικό σώμα ή άλλες συσκευές κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού στα ηλεκτρικά μέρη. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτο αέριο ή καύσιμα
κοντά στο προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή βλάβης του προϊόντος.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ερμητικά κλειστό χώρο για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να προκύψει ανεπάρκεια οξυγόνου.
• Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την παροχή αερίου και ανοίξτε ένα παράθυρο για εξαερισμό πριν την ενεργοποίηση του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο ή
ανοίγετε/κλείνετε διακόπτες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
• Εάν εξέλθει από το προϊόν περίεργος ήχος, οσμή ή καπνός. Απενεργοποιείστε τον ασφαλειοδιακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Σταματήστε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο κατά την διάρκεια καταιγίδας ή τυφώνα. Αν είναι δυνατόν, απομακρύνετε το προϊόν από το παράθυρο πριν από την άφιξη τυφώνα. Υπάρχει κίνδυνος
υλικής ζημίας, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην ανοίγετε τη σχάρα εισόδου του προϊόντος κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.(Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, εάν η μονάδα διαθέτει τέτοιο φίλτρο.) Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.
• Σε περίπτωση που το προϊόν βραχεί (πλημμυρίσει ή καλυφθεί με
νερό), επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Φροντίστε να μην περάσει νερό στο προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.
• Αερίζετε τακτικά το προϊόν σε περίπτωση που το χρησιμοποιείτε
μαζί με σόμπα, κτλ. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Διακόψτε την παροχή ρεύματος κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του προϊόντος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα,
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αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας ή κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη.
Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής ή βλάβης του προϊόντος ή ακούσιας
λειτουργίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να πατήσει κάποιος επάνω ή να
σκοντάψει στην εξωτερική μονάδα. Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει
σε τραυματισμό και βλάβη του προϊόντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Εγκατάσταση
• Ελέγχετε πάντα για διαρροή αερίου (ψυκτικού) μετά την εγκατάσταση ή επισκευή του προϊόντος. Τα χαμηλά επίπεδα ψυκτικού μπορεί να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος.
• Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ότι
γίνεται σωστή διοχέτευση του νερού. Λανθασμένη σύνδεση μπορεί
να προκαλέσει διαρροή νερού.
• Διατηρήστε το προϊόν σε επίπεδη θέση κατά την εγκατάστασή του.
Για την αποφυγή κραδασμών ή διαρροής νερού.
• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρος όπου ο θόρυβος ή ο ζεστός
αέρας από την εξωτερική μονάδα θα μπορούσαν να ενοχλήσουν
τους γείτονες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στους γείτονες.
• Για τη μεταφορά του προϊόντος απαιτούνται δύο ή περισσότερα
άτομα. Αποφύγετε τον τραυματισμό.
• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρος που θα είναι άμεσα εκτεθειμένο σε θαλασσινό αέρα (επαφή με αλάτι). Μπορεί να προκληθεί
διάβρωση στο προϊόν. Η διάβρωση, ιδιαίτερα στα πτερύγια συμπυκνωτή και εξατμιστή, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος ή ανεπαρκή λειτουργία.
Λειτουργία
• Μην εκθέτετε το δέρμα απευθείας σε ψυχρό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Μην κάθεστε στο ρεύμα αέρος.) Αυτό μπορεί να
είναι επιβλαβές για την υγεία σας.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως διατήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κτλ. Πρόκειται για κλιματιστικό κατανάλωσης και όχι για σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος
βλάβης ή υλικών ζημιών.
• Μην μπλοκάρετε την είσοδο ή την έξοδο του ρεύματος αέρα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Χρησιμοποιήστε μαλακό πανάκι για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, διαλύμματα κλπ. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ή βλάβης στα πλαστικά μέρη του προϊόντος.
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος όταν αφαιρείτε το
φίλτρο αέρα. Είναι εξαιρετικά αιχμηρά! Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
• Μην πατάτε πάνω ή τοποθετείτε αντικείμενα στο προϊόν. (Εξωτερικές μονάδες) Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.
• Εισάγετε προσεκτικά το φίλτρο. Καθαρίζετε το φίλτρο ανά δύο
εβδομάδες ή συχνότερα, αν χρειαστεί. Το βρώμικο φίλτρο μειώνει
την αποδοτικότητα του κλιματιστικού και μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος.
• Μην βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την
έξοδο του αέρα ενόσω το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία. Υπάρχουν αιχμηρά και κινούμενα μέρη που μπορεί να σας τραυματίσουν.
• Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το προϊόν. Δεν είναι
υγιεινό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.
• Χρησιμοποιείστε σταθερό σκαμνί ή σκάλα όταν καθαρίζετε ή συντηρείτε το προϊόν. Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τους
τραυματισμούς.
• Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με καινούριες του ίδιου τύπου. Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούριες
μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς ή έκρηξης.
• Μην επαναφορτίζετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Μην πετάτες τις μπαταρίες σε φωτιά. Μπορεί να αναφλεγούν ή να εκραγούν.
• Εάν πέσει στο δέρμα ή τα ρούχα σας υγρό μπαταριών, ξεπλυθείτε
καλά με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, εάν
παρατηρήσετε διαρροή στις μπαταρίες. Τα χημικά των μπαταριών
μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλους κινδύνους για την
υγεία.
• Σε περίπτωση κατάποσης υγρού μπαταριών, βουρτσίστε τα δόντια
σας και επισκεφτείτε γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, εάν παρατηρήσετε διαρροή στις μπαταρίες. Τα χημικά των μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλους κινδύνους για
την υγεία.
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17

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Λειτουργία Ψύξης - Κανονική Λειτουργία

17

Λειτουργία Ψύξης - Ισχυρή Ψύξη

18

Λειτουργία Θέρμανσης

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

19

Λειτουργία Αυτόματης Εναλλαγής

19

Λειτουργία Αυτόματης Εναλλαγής Ρύθμιση της Λειτουργίας Αλλαγής Θερμοκρασίας

9

Προετοιμασία για τη λειτουργία

9

Χρήση

9

Καθαρισμός και συντήρηση

20

Αυτόματη Λειτουργία

9

Τεχνική Εξυπηρέτηση

21

Λειτουργία Αφύγρανσης

22

Λειτουργία Ανεμιστήρα

ΪΟΝΤΟΣ

23

Ρύθμιση Θερμοκρασίας/Ρύθμιση Θερμοκρασίας Δωματίου

Ονομασία και λειτουργία των εξαρτημάτων.

24

Ρύθμιση Ρεύματος αέρα

24

Εναλλαγή βαθμών Κελσίου/Φαρενάιτ

24

Ρύθμιση κλειδώματος λειτουργίας

25

Χρονοδιακόπτης

10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ10

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

10

Τι πρέπει να κάνετε πριν τη λειτουργία

10

Λυχνίες Ένδειξης Λειτουργίας

11

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο

13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
13

Πώς να εισάγετε τις μπαταρίες

13

Συντήρηση Ασύρματου Τηλεχειριστήριου

14 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
14

Ρυθμίσεις εγκαταστάτη - Πώς θα εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη

15

Ρυθμίσεις Εγκαταστάτη - Πίνακας Κωδικών Ρυθμίσεων Εγκαταστάτη

16

Ρυθμίσεις Εγκαταστάτη - Ρύθμιση Διεύθυνσης Κεντρικού Ελέγχου

16

Ρύθμιση εγκαταστάτη - Έλεγχος διεύθυνσης Κεντρικού ελέγχου

26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
27

Υποδείξεις Λειτουργίας!

27

Όταν δεν λειτουργεί το κλιματιστικό....

28

Υποδείξεις Επίλυσης Προβλημάτων!
Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα!

28

Καλέστε αμέσως την τεχνική εξυπηρέτηση στις παρακάτω περιπτώσεις
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

9

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Προετοιμασία για τη λειτουργία
• Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης για την εγκατάσταση.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικό κύκλωμα.

Χρήση
• Η άμεση έκθεση στο ρεύμα αέρα για παρατεταμένη περίοδο μπορεί να αποβεί επιβλαβής για την υγεία
σας. Μην εκθέτετε τους ενοίκους, τα κατοικίδια ή τα φυτά στο άμεσο ρεύμα του αέρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
• Αερίζετε το δωμάτιο, εάν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα σόμπες ή άλλα θερμαντικά σώματα, για να αποφύγετε την ανεπάρκεια οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.
• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μη καθορισμένους ειδικούς σκοπούς (π.χ. συντήρηση συσκευών
ακριβείας, τροφίμων, κατοικίδιων, φυτών και έργων τέχνης κτλ). Τέτοια χρήση μπορεί να καταστρέψει τα
αντικείμενα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Τεχνική Εξυπηρέτηση
Για επισκευή και συντήρηση, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας, όταν αφαιρείτε το φίλτρο. Ενδέχεται να προκληθούν
τραυματισμοί κατά τον χειρισμό των αιχμηρών μεταλλικών άκρων.
• Μην χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό του εσωτερικού τμήματος του κλιματιστικού. Η έκθεση στο
νερό μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση, καταλήγοντας σε πιθανή ηλεκτροπληξία.
• Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο διακόπτης είναι σβηστός και η τροφοδοσία ρεύματος αποσυνδεδεμένη. Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη λειτουργία. Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ενεργοποιηθεί κατά λάθος
ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.
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10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ονομασία και λειτουργία των εξαρτημάτων
4 67

Σύστημα ζευγών ή σύστημα Ταυτόχρονης λειτουργίας

2

A

5
3

1

Τι πρέπει να κάνετε πριν την λειτουργία

1

2

1

1

4

Σύστημα Multi
[Πολλαπλή Λειτουργία]

8

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1
2
3
4
5
6

Εσωτερική μονάδα
Εξωτερική μονάδα
Τηλεχειριστήριο
Είσοδος αέρα
Έξοδος αέρα
Σωλήνωση ψυκτικού, καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
7 Σωλήνας αποστράγγισης
8 Καλώδιο γείωσης
Καλώδιο για γείωση της εξωτερικής μονάδας προς
αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

B

Εάν η εγκατάστασή σας διαθέτει συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου, ρωτήστε τον πωλητή της LG σχετικά
με την λειτουργία που αντιστοιχεί στο δικό σας σύστημα.

1 Μονάδα με τηλεχειριστήριο
2 Μονάδα χωρίς τηλεχειριστήριο (όταν χρησιμοποιείται με ταυτόχρονη λειτουργία)

Λυχνίες Ένδειξης Λειτουργίας
On/Off [Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση] : Ανάβει κατά την διάρκεια λειτουργίας του συστήματος.
Σήμανση Φίλτρου : Ανάβει μετά από 2400 ώρες από την ώρα της πρώτης λειτουργίας της μονάδας.
Χρονοδιακόπτης : Ανάβει κατά την διάρκεια της λειτουργίας χρονοδιακόπτη.
Λειτουργία Απόψυξης : Ανάβει κατά την διάρκεια της Λειτουργίας Απόψυξης ή της λειτουργίας
Έναρξης Θερμού Αέρα. (Τύπος αντλία θερμότητας)
Βεβιασμένη λειτουργία : Για λειτουργία της μονάδας, στην περίπτωση που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο για οποιαδήποτε αιτία.

6,MFL67870325,그그그 2017. 7. 24. 그그 3:39 Page 11

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 11

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο
Το κλιματιστικό είναι εξοπλισμένο με ασύρματο τηλεχειριστήριο. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε ενσύρματο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά με πρόσθετη χρέωση.

1 Kουμπί ΓΩΝΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση κάθε γωνίας πτερυγίου

2 Κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1
2
3

10
11
12

4

13

5
6

14

7
8

15
16

9

17

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· „‡ÍË˜
∞˘ÙﬁÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ ∞˘ÙﬁÌ·ÙË ∞ÏÏ·Á‹
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË˜
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı¤ÚÌ·ÓÛË˜
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·

• ªÔÓÙ¤ÏÔ „‡ÍË˜ ( ),
ªÔÓÙ¤ÏÔ ·ÓÙÏ›·˜ ıÂÚÌﬁÙËÙ·˜ (

)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΔÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

Χρησιμοποιείται για ρύθμιση ή απαλοιφή ελέγχου Αυτόματου Καθαρισμού, Έξυπνου Καθαρισμού, Ηλεκτρικού Θερμαντήρα ή ατομικής γωνίας πτερυγίου.
3 Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας
4 Κουμπί λειτουργίας JET COOL
Η ταχύτητα της ψύξης λειτουργεί με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα
ανεμιστήρα.
5 Κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ/ΔΕΞΙΑΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της επιθυμητής αριστερής/δεξιάς
(οριζόντιας) κατεύθυνσης της ροής αέρα.
6 Κουμπί ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για ΡΟΗ ΑΕΡΑ
Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να ξεκινήσει την κίνηση
περσίδων και για ρύθμιση της επιθυμητής κατεύθυνσης
επάνω/κάτω της ροής αέρα.
7 Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της ώρας κατά το ξεκίνημα της λειτουργίας.
8 Κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Χρησιμοποιείται για ρύθμιση κατά το χρόνο λειτουργίας της αδράνειας.
9 Κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ / ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ
Χρησιμοποιείται για ρύθμιση/απαλοιφή του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της τρέχουσας ώρα (εάν εισαχθεί για 3 δευτ.)
10 Κουμπί ΠΛΑΣΜΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Χρησιμοποιείται για ξεκίνημα ή διακοπή της λειτουργίας καθαρισμού πλάσματος.
11 Κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Χρησιμοποιείται για επιλογή της θερμοκρασίας δωματίου.
12 Κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Χρησιμοποιείται για επιλογή της μεθόδου λειτουργίας.
13 Κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Χρησιμοποιείται για επιλογή της ταχύτητας ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα: χαμηλό, μεσαίο, υψηλό και αυτόματη [chaos].
14 Κουμπί ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Χρησιμοποιείται για έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου.
15 Κουμπί ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Χρησιμοποιείται για ρύθμιση του χρόνου διακοπής της λειτουργίας.
16 Κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (Επάνω/Κάτω)/ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Χρησιμοποιείται για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιείται για προσαρμογή της φωτεινότητας. (εάν δεν βρίσκεται σε
λειτουργία προσαρμογής ώρας)
17 Κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
Χρησιμοποιείται για επαναφορά του τηλεχειριστηρίου.
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12 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Στοχεύστε προς τον δέκτη σήματος πάνω στο
ενσύρματο χειριστήριο έτσι ώστε να τεθεί σε
λειτουργία.
• Το σήμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να ληφθεί από απόσταση έως περίπου 7μ.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τηλεχειριστηρίου και δέκτη σήματος.
• Μην ρίχνετε κάτω ή μην πετάτε το τηλεχειριστήριο.
• Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε μέρος
που εκτίθεται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία
ή βρίσκεται κοντά σε μονάδα θέρμανσης ή
οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
• Εμποδίστε την παρουσία δυνατού φωτός πάνω
στον δέκτη σήματος με κουρτίνα κλπ, έτσι
ώστε να αποτρέψετε τυχόν δυσλειτουργία.
(Πχ: ηλεκτρονική γρήγορη εκκίνηση, ELBA,
λυχνία φθορισμού τύπου αντιστροφέα)

!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο Εξαρτημάτων Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου.
• Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει
από τα ανωτέρω περιεχόμενα καθώς εξαρτάται
από τον τύπο του μοντέλου.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πώς να εισάγετε τις μπαταρίες
Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών τραβώντας το σύμφωνα με την κατεύθυνση
του βέλους.
Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες. Βεβαιωθείτε
ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (+) και (-).
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα σύροντάς το ξανά
στη θέση του.

Επιλέξτε κατάλληλο μέρος όπου η πρόσβαση είναι
ασφαλής και εύκολη.
Τοποθετήστε τη βάση σταθερά στον τοίχο με τις παρεχόμενες βίδες.
Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στη βάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Να χρησιμοποιείτε/αντικαθιστάτε και τις δύο
μπαταρίες με μπαταρίες του ιδίου τύπου.
• Εάν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε
τις μπαταρίες για να εξοικονομήσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
• Εάν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να
μην εμφανίζει καθαρά, αντικαταστήστε και τις
δύο μπαταρίες.

!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
• Ο δέκτης και ο πομπός του σήματος πρέπει
πάντα να είναι καθαρά για τη σωστή επικοινωνία μεταξύ τους. Χρησιμοποιείτε μαλακό πανάκι για να τα καθαρίσετε.
• Σε περίπτωση που λειτουργούν και κάποιες
άλλες συσκευές με το τηλεχειριστήριο, αλλάξτε τη θέση τους ή συμβουλευτείτε τον τεχνικός σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

!

Συντήρηση Ασύρματου Τηλεχειριστήριου
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14 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη – Πώς θα εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη
! ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη ρυθμίζεται η λεπτομερής λειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Εάν η
λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη δεν έχει οριστεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο προϊόν,
τραυματισμό του χρήστη ή υλική ζημιά. Αυτή η εργασία πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
εγκατάστασης. Για κάθε εγκατάσταση ή αλλαγή που διενεργείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, το
άτομο αυτό φέρει την ευθύνη για τα αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν παρέχεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη.

1. Με την πίεση του πλήκτρου ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΥΞΗΣ,
πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.

2 Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο TEMPERATURE
SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ρυθμίστε
τον κωδικό λειτουργίας και την τιμή ρύθμισης.
(Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Πίνακα κωδικών
ρύθμισης Εγκαταστάτη. )

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

3 Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF με κατεύθυνση προς
την εσωτερική μονάδα 1 φορά..

4 Πραγματοποιήστε επαναφορά του
τηλεχειριστηρίου για τη χρήση της γενικής
κατάστασης λειτουργίας.

Ανατρέξτε στον Πίνακα κωδικών ρύθμισης
εγκαταστάτη στην επόμενη σελίδα.

6,MFL67870325,그그그 2017. 7. 24. 그그 3:39 Page 15

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 15

Ρυθμίσεις Εγκαταστάτη – Πίνακας Κωδικών Ρυθμίσεων Εγκαταστάτη
Πίνακας Κωδικών Ρυθμίσεων Εγκαταστάτη
Αρ.

Λειτουργία

Κωδικός
λειτουργίας

0

Λειτουργία
προτεραιότη
τας

0

Τιμή ρύθμισης
0: Ρυθμισμένο σε Master [Μη εξαρτημένο]
1: Ρυθμισμένο σε Slave [Εξαρτημένο]
1: Κανονικό

1

Επιλογή
ύψους
οροφής

1

2: Χαμηλό
3: Υψηλό
4: Εξαιρετικά υψηλό
0: Ρυθμισμένο σε Master

Έλεγχος
Ομάδας

2

1: Ρυθμισμένο σε Slave
2: Έλεγχος Master/Slave [Μη εξαρτημένο/Εξαρτημένο]

2
3: Ρυθμισμένο σε βοηθητικό θερμαντήρα

2

4: Ακύρωση βοηθητικού θερμαντήρα
5: Έλεγχος εγκατάστασης βοηθητικού θερμαντήρα

00
01
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25

Λειτουργία προτεραιότητας
Αυτή η λειτουργία είναι μόνο για μοντέλο H/P μη αυτόματης εναλλαγής.
Επιλογή Ύψους Οροφής
Τα προϊόντα μας προσφέρουν ποικιλία όγκου και απόδοσης αέρα, ανάλογα με την επιλογή ύψους
οροφής.
Η απόδοση Ψύξης/Θέρμανσης ενισχύεται με το ύψος της οροφής.
- Η μεγαλύτερη απόδοση θέρμανσης/ψύξης αποδίδεται στη λειτουργία super high [Εξαιρετικά υψηλή].
(Ενδέχεται να δημιουργηθεί θόρυβος, ανάλογα με τη ρύθμιση του ύψους.)
Έλεγχος Ομάδας
Αυτή η λειτουργία είναι μόνο για ομαδικό έλεγχο. Μην επιλέγετε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση
μη ομαδικού ελέγχου.
Μετά τη ρύθμιση Ομαδικού Ελέγχου του προϊόντος, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία
και ενεργοποιήστε τη ξανά μετά από 1 λεπτό.

Βοηθητικός θερμαντήρας
Αυτή η λειτουργία εφαρμόζεται μόνο σε μοντέλα με ενεργοποιημένη τη λειτουργία βοηθητικού θερμαντήρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Βοηθητικός
θερμαντήρα
ς

LCD
Τηλεχειριστηρίου
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16 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ρυθμίσεις Εγκαταστάτη – Ρύθμιση Διεύθυνσης Κεντρικού Ελέγχου
1 Με το πλήκτρο MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
πατημένο, πατήστε το πλήκτρο RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ).

2 Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας, ρυθμίστε τη διεύθυνση της εσωτερικής μονάδας.
• Εύρος ρύθμισης: 00 ~ FF

3 Μετά τη ρύθμιση της διεύθυνσης, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF με κατεύθυνση προς την εσωτερική
μονάδα 1 φορά.

4 Η εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει τη διεύθυνση
ρύθμισης για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση διεύθυνσης.
• Ο χρόνος εμφάνισης της διεύθυνσης και η μέθοδος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο
της εσωτερικής μονάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

5 Πραγματοποιήστε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου για τη χρήση γενικής λειτουργίας.

Ρύθμιση εγκαταστάτη - Έλεγχος διεύθυνσης Κεντρικού Ελέγχου
1 Με την πίεση του πλήκτρου ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, πιέστε το πλή- 1 κτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
2 Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF με κατεύθυνση προς την εσωτερική μονάδα 1 φορά και η εσωτερική μονάδα θα
εμφανίσει τη διεύθυνση ρύθμισης στο παράθυρο προβολής.
• Ο χρόνος εμφάνισης της διεύθυνσης και η μέθοδος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της
εσωτερικής μονάδας.

3 Πραγματοποιήστε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου για τη χρήση της γενικής λειτουργίας.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Λειτουργία Ψύξης – Ισχυρή Ψύξη

1 Πατήστε το πληκτρο ON/OFF [Ενεργοποίηση/Απε-

1 Πατήστε το πληκτρο ON/OFF.

νεργοποίηση].
Η μονάδα θα ανταποκριθεί εκπέμποντας ήχο
«μπιπ».
2 Πατήστε το πλήκτρο MODE [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ] για να
επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.
3 Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας
το πλήκτρο ΤΕΜΡ [ΘΕΡΜΟΚ.]. Πατήστε το πλήκτρο
ROOM TEMPERATURE CHECKING [ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ] για έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου. Όταν η οριζόμενη επιθυμητή
θερμοκρασία είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου, δεν βγαίνει δροσερός αέρας.
• Ρύθμιση Θερμοκρασίας Εύρος: 18~30°C
(64~86°F)

Η μονάδα θα ανταποκριθεί εκπέμποντας ήχο
«μπιπ».
2 Πατήστε το πλήκτρο MODE [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ] για να
επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.
3 Πατήστε το πλήκτρο JET COOL. Η μονάδα θα λειτουργήσει με υπερβολικά υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα στη λειτουργία ψύξης.
• Τα μοντέλα που προσαρτώνται στον τοίχο εκτελούν τη λειτουργία ισχυρής ψύξης για 30 λεπτά.
4 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Ισχυρής Ψύξης,
πατήστε ξανά το πλήκτρο Jet Cool ή το πλήκτρο
ανεμιστήρα ή το πλήκτρο ρύθμισης της θερμοκρασίας χώρου και η μονάδα θα λειτουργήσει με
υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα στην λειτουργία
ψύξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Λειτουργία Ψύξης
- Κανονική Λειτουργία
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18 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Λειτουργία Θέρμανσης
Αυτή η λειτουργία αφορά μόνο στο μοντέλο Αντλίας Θερμότητας.

1 Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
Η μονάδα θα ανταποκριθεί εκπέμποντας ήχο
«μπιπ».

2 Πατήστε το πλήκτρο MODE [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ] για να
επιλέξετε τη Λειτουργία Θέρμανσης.

3 Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας
το πλήκτρο ΤΕΜΡ [ΘΕΡΜΟΚ.]. Πατήστε το πλήκτρο
ROOM TEMPERATURE CHECKING [ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ] για έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου. Όταν η οριζόμενη επιθυμητή
θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου, δεν βγαίνει ζεστός αέρας.
• Ρύθμιση Θερμοκρασίας Εύρος της Λειτουργίας
Θέρμανσης: 16~30°C (60°F~86°F)

4 Ρυθμίστε ξανά την ταχύτητα ανεμιστήρα. ΜποΕΛΛΗΝΙΚΆ

ρείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα
σε τέσσερα βήματα – χαμηλή, μεσαία, υψηλή ή αυτόματη [chaos]. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει.
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Λειτουργία Αυτόματης Εναλλαγής
Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε ορισμένα προϊόντα.

1 Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF. Η μονάδα θα ανταποκριθεί εκπέμποντας ήχο «μπιπ».

2 Πατήστε το πλήκτρο MODE [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ] για να
επιλέξετε τη Λειτουργία Αυτόματης Εναλλαγής.

3 Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου.
• Ρύθμιση Θερμοκρασίας Εύρος στη Λειτουργία
Αυτόματης Εναλλαγής: 18~30°C (64~86°F)

4 Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα – χαμηλή, μεσαία,
υψηλή ή αυτόματη (CHAOS). Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει.

Λειτουργία Αυτόματης Εναλλαγής – Ρύθμιση της Λειτουργίας Αλλαγής
Θερμοκρασίας
Αυτή η λειτουργία ορίζει τη λειτουργία της Αυτόματης Εναλλαγής.

1 Στη Λειτουργία Αυτόματης Εναλλαγής, πατήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ . Θα εμφανιστεί η τελευταία οριζόμενη λειτουργία αλλαγής θερμοκρασίας.

2 Πατήστε το πλήκτρο TEMPERATURE SETTING [ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ] για να ορίσετε την επιθυμητή Λειτουργία Αλλαγής Θερμοκρασίας. (Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2°C (4°F).)

Η Λειτουργία Αλλαγής Θερμοκρασίας είναι η διαφορά θερμοκρασίας από τη λειτουργία ψύξης στη λειτουργία θέρμανσης ή από τη λειτουργία θέρμανσης στη λειτουργία ψύξης.
Πχ) Όταν η θερμοκρασία ρυθμίζεται σε 25°C (76°F) και η θερμοκρασία δωματίου είναι 20°C (68°F), τότε λειτουργεί η θέρμανση. Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία αλλαγής θερμοκρασίας σε 2°C (4°F), τότε η θερμοκρασία δωματίου είναι 27°C(25°C + 2°C) (80°F(76°F + 4°F)), η μονάδα θα ξεκινήσει τη λειτουργία ψύξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας Αυτόματης
Εναλλαγής
• Το κλιματιστικό αλλάζει αυτόματα τη λειτουργία για να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία δωματίου
ποικίλλει σε ±2°C(4°F) αναφορικά με τη ρύθμιση θερμοκρασίας, το κλιματιστικό διατηρεί
τη θερμοκρασία δωματίου σε ±2°C(4°F) αναφορικά με τη ρύθμιση θερμοκρασίας από τη λειτουργία αυτόματης εναλλαγής
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20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτόματη Λειτουργία
❈ Επιλέξτε τον κωδικό,
ανάλογα με την αίσθηση
κρύου ή ζέστης.
Κωδικός
Αίσθηση
2
Κρύο
1
Ελαφρώς κρύο
0 Ουδέτερη αίσθηση
-1
Ελαφρώς ζεστό
-2
Ζεστό

<Για Μοντέλο Θέρμανσης>
Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία
και την ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα. Setting
Temp. Εύρος 18~30°C (64~86°F)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1 Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
Η μονάδα θα ανταποκριθεί εκπέμποντας ήχο
«μπιπ».

2 Πατήστε το πλήκτρο MODE [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ] για να
επιλέξετε την Αυτόματη Λειτουργία.

3 Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
<Για Μοντέλο Ψύξης>
Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα
ρυθμίζονται αυτόματα από τους ηλεκτρονικούς
ελέγχους, βάσει της πραγματικής θερμοκρασίας
του χώρου.
Εάν αισθάνεστε ζέστη ή κρύο, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο TEMPERATURE SETTING [ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ] για περισσότερη ψύξη ή
θέρμανση.
Δεν μπορείτε να μεταβάλλετε την ταχύτητα του
εσωτερικού ανεμιστήρα. Έχει ρυθμιστεί ήδη,
βάσει του κανόνα Αυτόματης Λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της Αυτόματης Λειτουργίας
• Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί όπως επιθυμείτε, μεταβείτε χειροκίνητα σε άλλο τρόπο
λειτουργίας. Το σύστημα δεν αλλάζει αυτόματα από τη λειτουργία ψύξης στη λειτουργία
θέρμανσης, ή από τη θέρμανση στην ψύξη. Θα
πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου τη λειτουργία και
την επιθυμητή θερμοκρασία.
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Λειτουργία αφύγρανσης
Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας Αφύγρανσης
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης στο
πλήκτρο επιλογής λειτουργίας, η εσωτερική
μονάδα ξεκινά να εκτελεί τη λειτουργία αφύγρανσης, ρυθμίζοντας αυτόματα τη θερμοκρασία δωματίου και τον όγκο αέρα στις
καλύτερες συνθήκες για την αφύγρανση,
βάσει της θερμοκρασίας του χώρου που έχει
ανιχνευτεί.
Στην περίπτωση αυτή, η ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν εμφανίζεται στο Τηλεχειριστήριο
και ούτε μπορείτε να ελέγξετε την θερμοκρασία του χώρου.
• Κατά την διάρκεια της λειτουργίας υγιεινούς
αφύγρανσης, ο όγκος αέρα ρυθμίζεται αυτόματα, σύμφωνα με τον αλγόριθμο που αντιστοιχεί στην τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου
και δημιουργεί υγιεινές και άνετες συνθήκες
στον χώρο ακόμα και σε περίοδο υψηλής
υγρασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1 Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
Η μονάδα θα ανταποκριθεί εκπέμποντας ήχο
«μπιπ».

2 Πατήστε το πλήκτρο MODE [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ] για να
επιλέξετε τη Λειτουργία Αφύγρανσης.

3 Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορείτε
να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα - χαμηλή, μεσαία, υψηλή, ή αυτόματη
[Chaos]. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει.

6,MFL67870325,그그그 2017. 7. 24. 그그 3:39 Page 22

22 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Λειτουργία Ανεμιστήρα
Φυσικός αέρας μέσω της λειτουργίας chaos
• Για μοναδική αίσθηση φρεσκάδας που δεν
αποδίδει καμία ταχύτητα του ανεμιστήρα, πατήστε τον Επιλογέα Ταχύτητας Εσωτερικού
Ανεμιστήρα και ρυθμίστε τον στην λειτουργία
CHAOS. Με αυτή τη λειτουργία, ο αέρας φυσάει σαν αεράκι, αλλάζοντας την ταχύτητα του
ανεμιστήρα στην αυτόματη λειτουργία
CHAOS.

Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας Ανεμιστήρα
• Ο εξωτερικός συμπιεστής δεν δουλεύει.
Εκτελείται λειτουργία όπου δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1 Πατήστε το πληκτρο ON/OFF.
Η μονάδα θα ανταποκριθεί εκπέμποντας ήχο
«μπιπ».

2 Πατήστε το πλήκτρο MODE [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ] για να
επιλέξετε τη Λειτουργία Ανεμιστήρα.

3 Ρυθμίστε ξανά την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα – χαμηλή, μεσαία,
υψηλή ή αυτόματη (CHAOS). Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει.
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Ρύθμιση Θερμοκρασίας/Ρύθμιση Θερμοκρασίας Δωματίου

Μπορούμε να προσαρμόσουμε την επιθυμητή
θερμοκρασία
• Πατήστε τα πλήκτρα για την προσαρμογή της
επιθυμητής θερμοκρασίας

: Αυξάνετε 1˚C ή 2˚F με κάθε πάτημα
: Μειώνετε 1˚C ή 2˚F με κάθε πάτημα
Θερμοκρασία δωματίου: Υπόδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας δωματίου
Ρύθμιση θερμοκρασίας: Υπόδειξη της θερμοκρασίας που επιθυμεί ο χρήστης

<Λειτουργία Θέρμανσης>
Η λειτουργία θέρμανσης δεν ανταποκρίνεται,
εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
από τη θερμοκρασία δωματίου. Αυξήστε την επιθυμητή θερμοκρασία

Αφού πιέσετε το πλήκτρο, η θερμοκρασία δωματίου θα εμφανιστεί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.
Μετά από 5 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία.
Ανάλογα με τη θέση του τηλεχειριστηρίου, η
πραγματική θερμοκρασία δωματίου και η εμφανιζόμενη τιμή μπορεί να διαφέρουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

<Λειτουργία Ψύξης>
Η λειτουργία ψύξης δεν ανταποκρίνεται, εάν η
επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από
τη θερμοκρασία δωματίου. Ελαττώστε την επιθυμητή θερμοκρασία
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Ρύθμιση Ρεύματος αέρα
Έλεγχος Διεύθυνση Ρεύματος Αέρα προς τα Επάνω/Κάτω (Προαιρετικό)
Η ροή αέρα προς τα επάνω/κάτω (Κατακόρυφη Ροή Αέρα) μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
1 Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής.
2 Πατήστε το πλήκτρο ρεύματος αέρα προς τα επάνω/κάτω και οι περσίδες θα ταλαντεύονται επάνω και κάτω.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο ρεύματος αέρα προς τα επάνω/κάτω για να ρυθμίσετε την περσίδα προς τα κάτω με
την επιθυμητή κατεύθυνση του ρεύματος αέρα.

!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Εάν πατήσετε το πλήκτρο ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, η οριζόντια κατεύθυνση ρεύματος
αέρα θα αλλάξει αυτόματα με βάση τον αλγόριθμο Αυτόματης Ταλάντωσης για να διανεμηθεί ομοιόμορφα
ο αέρας στο χώρο και ταυτόχρονα να κάνει το ανθρώπινο σώμα να αισθάνεται πιο άνετα, σα να απολαμβάνει ένα φυσικό αεράκι.
• Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεχειριστήριο για την ρύθμιση της κατεύθυνσης του ρεύματος αέρα
επάνω/κάτω. Η χειροκίνητη μετακίνηση των περσίδων για την κάθετη κατεύθυνση του ρεύματος αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κλιματιστικό.
• Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, η περσίδα κατεύθυνσης του ρεύματος αέρα προς τα πάνω/κάτω
κλείνει τον αεραγωγό του συστήματος.

Εναλλαγή βαθμών Κελσίου/Φαρενάιτ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Πατήστε το πλήκτρο °C/°F SWITCH για μετάβαση από βαθμούς Κελσίου σε Φαρενάιτ ή από Φαρενάιτ σε Κελσίου.
Όταν πατάτε το πλήκτρο TEMPERATURE SETTING [ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ] στη λειτουργία Φαρενάιτ, η
θερμοκρασία θα αυξάνεται/μειώνεται κατά 2 βαθμούς.

Ρύθμιση κλειδώματος λειτουργίας
Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία “μόνο ψύξης” ή “μόνο θέρμανσης”.
1. Πατήστε το o q για 5 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε σε λειτουργία “μόνο
ψύξης”.
2. Πατήστε το o q για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να αλλάξετε τη λειτουργία από “μόνο ψύξη” σε “μόνο θέρμανση”.
3. Πατήστε το o q για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να σταματήσετε τη λειτουργία “μόνο θέρμανση”.
- Στη λειτουργία “μόνο ψύξη” ή “μόνο θέρμανση”, δε μπορεί να επιλεγεί αλλαγή λειτουργίας.

!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιώντας άλλο ελεγκτή εκτός από ασύρματο, μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία.
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Χρονοδιακόπτης
Ρύθμιση της Τρέχουσας Ώρας
1 Πιέστε το πλήκτρο Ρύθμισης/Απαλοιφής για 3 δευτερόλεπτα.
2 Πατήστε τα πλήκτρα ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ (TIME SETTING) έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.
3 Πατήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ (SET / CLEAR).

!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελέγξτε την ένδειξη Π.Μ και Μ.Μ.

Ρύθμιση Ενεργοποίησης Χρονοδιακόπτη
1 Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.

Timer On

3 Πιέστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ / ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Ρύθμιση Απενεργοποίησης Χρονοδιακόπτη
1 Πιέστε το πλήκτρο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.

Timer OFF

3 Πιέστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ / ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ.

Για να ακυρώσετε τη Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη
• Εάν θέλετε να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη, πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAR ALL.
• Εάν θέλετε να ακυρώσετε μία ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ TIMER για να ενεργοποιήσετε, απενεργοποιήσετε ή θέσετε σε λειτουργία ύπνου το χρονοδιακόπτη. Κατόπιν, πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ
SET/CLEAR στοχεύοντας με το τηλεχειριστήριο στο δέκτη σημάτων. (Η λυχνία του χρονοδιακόπτη στο κλιματιστικό και η οθόνη σβήνουν.)
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σχάρα, Περίβλημα και Τηλεχειριστήριο
- Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό.
Για να το καθαρίστε, σκουπίστε με μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα, θα πρέπει να έχετε αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος.

- Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφριά προς
τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην
αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

- Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρη-

Φίλτρα αέρα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μια φορά κάθε
2 εβδομάδες ή περισσότερο συχνά, εάν κρίνεται απαραίτητο.
- Πότε μην χρησιμοποιείτε κάποιο από τα ακόλουθα:
Νερό πιο ζεστό από 40°C.
Μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή/και αποχρωματισμό.
Πτητικές ουσίες.
Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες του
κλιματιστικού.

σιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας με
νερό.
Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής, πλύνετε με ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
Εάν χρησιμοποιηθεί καυτό νερό (40°C ή άνω), μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.

- Αφού το πλύνετε με νερό, στεγνώστε το καλά σε
σκιά.
Κατά το στέγνωμα μην εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε
άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά.

- Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα.
Κάθετη περσίδα
SI

B en

z ene

N N ER

S CO
U RI N
CLB
ARGE

Αεραγωγός εξαγωγής αέρα
Φίλτρα αέρα
(πίσω από τη σχάρα
εισόδου)
Αεραγωγός
εισόδου αέρα
(σχάρα εισόδου)

Οριζόντια περσίδα
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Υποδείξεις Λειτουργίας!
Μην ψύχετε υπερβολικά το δωμάτιο.
Αυτό δεν είναι καλό για την υγεία
ενώ σπαταλάτε ηλεκτρικό ρεύμα.

Κρατήστε τις γρίλιες ή τις κουρτίνες κλειστές.
Μην αφήνετε την άμεση ηλιακή
ακτινοβολία να μπει μέσα στο δωμάτιο, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού.

Διατηρείτε σταθερή τη θερμοκρασία δωματίου.
Προσαρμόστε την κατακόρυφη και
οριζόντια κατεύθυνση του ρεύματος αέρα για να εξασφαλίσετε σταθερή θερμοκρασία στο δωμάτιο.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα
παράθυρα είναι καλά κλεισμένα.
Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοίγετε πόρτες και παράθυρα, για να διατηρείτε τον
κρύο αέρα μέσα στο χώρο.

Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα
αέρα.
Η φραγή των φίλτρων αέρα μπορεί
να ελαττώσει το ρεύμα αέρα και να
καταλήξει σε μειωμένη απόδοση
ψύξης και αφύγρανσης. Καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά ανά
δύο εβδομάδες.

Αερίζετε περιστασιακά το δωμάτιο.
Καθώς τα παράθυρά παραμένουν
κλειστά, είναι καλό να τα ανοίγετε
και να αερίζετε το δωμάτιο σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Όταν δεν λειτουργεί το κλιματιστικό....

- Λειτουργήστε το κλιματιστικό με τις ακόλουθες
ρυθμίσεις για 2 έως 3 ώρες.
Τύπος λειτουργίας: Λειτουργία ανεμιστήρα. (Ανατρέξτε στη σελίδα «Λειτουργία Ανεμιστήρα».)
Αυτό θα στεγνώσει τους εσωτερικούς μηχανισμούς.
- Απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το
κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Είναι δυνατό να συσσωρευτούν ακαθαρσίες και
να προκληθεί πυρκαγιά.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το Τηλεχειριστήριο.

Τα φίλτρα αέρα και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού.
Αν τα φίλτρα αέρα φράξουν από τη σκόνη, η ικανότητα ψύξης θα μειωθεί, και θα σπαταληθεί το 6% του
ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του κλιματιστικού.

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πάλι
το κλιματιστικό.
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τοποθετήστε το στην
εσωτερική μονάδα. (Ανατρέξτε στη σελίδα «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ».)
- Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα της
εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας δεν έχουν μπλοκαριστεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης έχει συνδεθεί
σωστά. Ενδέχεται να έχει συνδεθεί από την πλευρά
της εσωτερικής μονάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρήσιμες πληροφορίες
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Υποδείξεις Επίλυσης Προβλημάτων! Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα!
Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν ζητήσετε επισκευή ή τεχνική υποστήριξη... Αν η δυσλειτουργία επιμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Το κλιματιστικό δεν λειΣτο δωμάτιο επικρατεί πατουργεί.
ράξενη οσμή.
- Μήπως κάνατε κάποιο
- Βεβαιωθείτε ότι δεν
λάθος στη λειτουργία
πρόκειται για την μυρωτου χρονοδιακόπτη;
διά υγρασίας που εκκρί- Μήπως έχει καεί η ασφά- νεται από τους τοίχους,
λεια ή εμποδίζεται ο δια- το χαλί, την επίπλωση ή
τα ρούχα που βρίσκονκόπτης κυκλώματος;
ται στο δωμάτιο.

Φαίνεται ότι υπάρχει
διαρροή συμπυκνωμένου
υγρού από το κλιματιστικό.
- Η συμπύκνωση δημιουργείται όταν το ρεύμα
αέρα από τον κλιματιστικό ψύχει το θερμό
αέρα του δωματίου.

Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί για περίπου 3
λεπτά όταν γίνεται επανεκκίνηση.
- Πρόκειται για την προστατευτική διάταξη του
μηχανισμού.
- Περιμένετε περίπου τρία
λεπτά και θα ξεκινήσει η
λειτουργία.

Η συσκευή δεν κρυώνει ή
δεν ζεσταίνει αποτελεσματικά.
- Μήπως είναι βρώμικο το
φίλτρο; Δείτε τις οδηγίες καθαρισμού του
φίλτρου.
- Ενδέχεται το δωμάτιο
να ήταν πολύ ζεστό όταν
ενεργοποιήθηκε για
πρώτη φορά το κλιματιστικό. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος μέχρι
να κρυώσει.
- Μήπως δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία;
- Μήπως οι υποδοχές εισόδου και εξόδου αέρα
της εσωτερικής μονάδας είναι μπλοκαρισμένες;

Ακούγεται ήχος σπασίματος.
- Ο ήχος αυτός παράγεται
από τη διαστολή/συστολή του μπροστινού
πλαισίου κτλ, λόγω της
αλλαγής θερμοκρασίας.

Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι θαμπή ή
δεν εμφανίζει τίποτα.
- Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
- Έχουν τοποθετηθεί
σωστά οι πόλοι (+) και (-)
των μπαταριών;

Η λειτουργία του κλιματιστικού είναι θορυβώδης.
- Θόρυβος που ακούγεται
σα να κυλάει νερό.
* Πρόκειται για τον ήχο
του φρέον στο εσωτερικό της μονάδας του
κλιματιστικού.
- Θόρυβος που ακούγεται
σα να ελευθερώνεται
συμπιεσμένος αέρας
στην ατμόσφαιρα.
- Πρόκειται για τον ήχο
του νερού αφύγρανσης
που υφίσταται επεξεργασία στο εσωτερικό
της μονάδας του κλιματιστικού.

Η ενδεικτική λυχνία (LED)
του φίλτρου είναι αναμμένη.
- Αφού καθαρίσετε το
φίλτρο, πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο
TIMER και το πλήκτρο ◀
του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα.

Καλέστε αμέσως την τεχνική εξυπηρέτηση στις παρακάτω περιπτώσεις
- Εάν συμβεί οτιδήποτε ασυνήθιστο όπως μυρωδιά καμμένου, δυνατός θόρυβος κλπ. Σταματήστε τη μονάδα και
απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε ή
να κάνετε επανεκκίνηση του συστήματος.
- Το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστό ή κατεστραμμένο.
- Δημιουργείται κωδικός σφάλματος μετά την αυτο-διάγνωση.
- Διαρρέει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και αν η υγρασία είναι χαμηλή.
- Κάποιος διακόπτης κυκλώματος (ασφαλείας, γείωσης) ή αντίσταση δεν λειτουργεί κανονικά
Ο χρήστης πρέπει να προβαίνει τακτικά σε έλεγχο ρουτίνας και καθαρισμό για να αποφεύγει τη μειωμένη απόδοση της μονάδας.
Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις, η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
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