ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν να λειτουργήσετε την συσκευή
σας και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΚΑΣΈΤΑ ΟΡΟΦΉΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΩΝ, ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΈΝΟΣ ΑΓΩΓΊΊΣ ΟΡΟΦΉΣ
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών (R32)

www.lg.com
Copyright © 2016 - 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

2

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εδώ αναφέρονται ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας, όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό πιο αποδοτικά τηρώντας τις παρακάτω οδηγίες:
• Μην ψύχετε υπερβολικά τον εσωτερικό χώρο. Αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και
να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.
• Δεσμεύστε την ηλιακή ακτινοβολία με αδιαφανή στορ ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
• Φροντίστε οι πόρτες ή τα παράθυρα να είναι ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
• Ρυθμίστε την κατεύθυνση του ρεύματος αέρα κάθετα ή οριζόντια για να ανακυκλώνεται ο αέρας στο
εσωτερικό.
• Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για ταχεία και άμεση ψύξη ή θέρμανση του αέρα στον εσωτερικό χώρο.
• Ανοίγετε τακτικά τα παράθυρα για αερισμό καθώς η ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό 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
Επισυνάψτε την απόδειξή σας σε αυτή τη σελίδα για την περίπτωση που θα τη χρειαστείτε ως απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς ή τις υπηρεσίες εγγύησης. Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό εδώ:
Αριθμός μοντέλου:
Σειριακός αριθμός:
Μπορείτε να τα βρείτε στην ετικέτα στο πλαϊνό τμήμα της μονάδας.
Όνομα αντιπροσώπου:
Ημερομηνία αγοράς:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις
στο παρόν εγχειρίδιο πριν θέσετε σε
λειτουργία τη μονάδα.

Η συσκευή είναι γεμάτη με R32.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι θα
πρέπει να γίνει προσεκτική ανάγνωση
του Εγχειριδίου Λειτουργίας.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ένα
άτομο για σέρβις θα πρέπει να χειρίζεται αυτό τον εξοπλισμό με αναφορά
στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 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

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ñ ΔÔ ÚÔ˚ﬁÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÈÒÓÂÙ·È ¿ÓÙ·. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È·ÎﬁÙË ÂÏ·ÙÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ‹ ˘ÂÚÊÔÚÙˆÌ¤ÓË.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÙÔÓ ÛˆÛÙﬁ ‰È·ÎﬁÙË & ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. À¿Ú¯ÂÈ
Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ¡· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÔÏ‡ÚÈ˙Ô. ¶¿ÓÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÂ
ÂÓ‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓÔ ‰È·ÎﬁÙË ·ÛÊ·ÏÂ›·˜. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ÚÔÎÏËıÂ› ˘ÚÎ·ÁÈ¿ ‹
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
ñ °È· ÂÚÁ·Û›· Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌﬁ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ‰È·ÓÔÌ¤·, ÙÔÓ
ˆÏËÙ‹, ¤Ó·Ó ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏﬁÁÔ ‹ ÙÔ ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈÛÎÂ˘ÒÓ.
ªËÓ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÂ›ÙÂ ‹ ÂÈÛÎÂ˘¿˙ÂÙÂ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ÌﬁÓÔÈ Û·˜. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ¶¿ÓÙ· Ó· ÁÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ﬁˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·Ïˆ‰›ˆÛË˜. ªËÓ
Û˘Ó‰¤ÂÙÂ ÙÔ ÁÂÈˆÌ¤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÛÂ ÛˆÏ‹ÓÂ˜ ·ÂÚ›Ô˘ ‹ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÂÍÈÎ¤Ú·˘Ó· ‹
ÁÂÈˆÌ¤Ó· ÙËÏÂÊˆÓÈÎ¿ Î·ÏÒ‰È·. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ & ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÛÎﬁÓË˜, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î.Ù.Ï.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Παράβλεψη των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό ή βλάβη του
προϊόντος
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ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹ ÙÔ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎﬁ
Ï·ÛÙÈ¯¿ÎÈ. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
ñ ¡· ÌËÓ ÙÚÔÔÔÈÂ›ÙÂ ‹ ÂÂÎÙÂ›ÓÂÙÂ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∞Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÎ‰ÔÚ¤˜ ‹ Â›Ó·È ÍÂÊÏÔ˘‰ÈÛÌ¤ÓÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ›.
À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ °È· ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ‹ ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË, ¿ÓÙ· Ó·
ÂÈÎÔÈÓˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ‰È·ÓÔÌ¤· ‹ ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛÎÂ˘ÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ
Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜, ¤ÎÚËÍË˜ ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
ñ ¡· ÌËÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ÛÂ ÂÏ·ÙÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ‚¿ÛË ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜.
μÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ‰ÂÓ ÊıÂ›ÚÂÙ·È ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘
¯ÚﬁÓÔ˘. ÿÛˆ˜ ÚÔÎÏËıÂ› ÙÒÛË.
ñ ªËÓ Î¿ÓÂÙÂ ÔÙ¤ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÂ ÌÂÙ·ÊÂÚﬁÌÂÓË ‚¿ÛË ‹
ÛÂ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È Â›ÊÔ‚Ô ÁÈ· ÙÒÛË. ∏ ›ÙÔ˘Û· ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·
ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ ‹ ·ÎﬁÌË Î·È ı¿Ó·ÙÔ.
ñ ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÔÙÈÛÙÂ›(ÏËÌÌ˘ÚÈÛÌ¤ÓÔ ‹ ÛÎÂ·ÛÌ¤ÓÔ) ÛÙÔ ÓÂÚﬁ ,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛÎÂ˘ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÚÈÓ
ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ Í·Ó¿. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ μÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ˆ˜ ¤¯ÂÙÂ ÂÏ¤ÁÍÂÈ ÙÔ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË „˘ÎÙÈÎﬁ ˘ÁÚﬁ. ÃÚ‹ÛË ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘
„˘ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
ñ ¡· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ¤Ó· Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, ÌÈ· Ú›˙·
Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓË ‹ ÌÈ· ¯·Ï·Ú‹ ˘Ô‰Ô¯‹. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ÚÔÎÏËıÂ› ˘ÚÎ·ÁÈ¿ ‹
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
ñ ¡· ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ, ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙÂ ‹ ÂÈÛÎÂ˘¿˙ÂÙÂ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ÌÂ ˘ÁÚ¿ ¯¤ÚÈ·. ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ
ÙËÓ Ú›˙· ÌÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ﬁÙ·Ó ÙËÓ ‚Á¿˙ÂÙÂ. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ ÌÈ· ıÂÚÌ¿ÛÙÚ· ‹ ¿ÏÏÔ ıÂÚÌ·ÓÙÈÎﬁ ÛÒÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ¡· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙÂ ÙËÓ ÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ÂÓÙﬁ˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ
ÙË ÌÔÓ¿‰· Ì·ÎÚÈ¿ ·ﬁ ËÁ¤˜ ÓÂÚÔ‡. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜, ÙÒÛË˜ ÙÔ˘
ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ¡· ÌËÓ ·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ & Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙÂ Â‡ÊÏÂÎÙ· ·¤ÚÈ· ‹
Î·‡ÛÈÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜.
ñ √È ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜/ÂÍˆÙÂÚÈÎ¤˜ Î·Ïˆ‰È·Î¤˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È
ÛÊÈ¯Ù¿ & ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·ÙÂ˘ı‡ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ·ÛÎÂ›Ù·È
‰‡Ó·ÌË ÒıËÛË˜ ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÎ‹ Û‡Ó‰ÂÛË. ∞Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ‹ ¯·Ï·Ú¤˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜
ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ıÂÚÌﬁÙËÙ· ‹ ˘ÚÎ·ÁÈ¿.
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ñ ∂Í¿ÁÂÙÂ ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù· ˘ÏÈÎ¿ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜. Ÿˆ˜ ‚›‰Â˜, Î·ÚÊÈ¿,
Ì·Ù·Ú›Â˜, ·ÔÛ˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó· ÙÂÌ¿¯È· Î.Ù.Ï. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹ ÂÈÛÎÂ˘‹ &
Î·ÙﬁÈÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ ÙÈ˜ Ï·ÛÙÈÎ¤˜ Û·ÎÔ‡ÏÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜. Δ· ·È‰È¿
ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÌÂ ·˘Ù¿ & Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ˜.
ñ μÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ˆ˜ ¤¯ÂÙÂ ÂÏ¤ÁÍÂÈ ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ Î·Ïˆ‰›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· ‚ÚˆÌÈ¿,
¯·Ï·ÚﬁÙËÙ· ‹ Û¿ÛÈÌÔ & ÙﬁÙÂ ÌﬁÓÔ Ó· ÙÔ ÂÈÛ¿ÁÂÙÂ ÛˆÛÙ¿ ÛÙËÓ Ú›˙·. μÚÒÌÈÎÔ,
¯·Ï·Úﬁ ‹ Û·ÛÌ¤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹
˘ÚÎ·ÁÈ¿.
ñ ™ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ‰˘Ó·ÌÈÎﬁÙËÙ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ› ËÏÂÎÙÚÈÛÌﬁ
˘„ËÏ‹˜ Ù¿ÛË˜ ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. μÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ¤¯ÂÙÂ ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙËÓ
‰˘Ó·ÌÈÎﬁÙËÙ· ÚÈÓ ÂÎÙÂÏ¤ÛÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜. Δ˘¯ﬁÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ¿
ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓÔÈ ˘ÎÓˆÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
ñ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÙÔ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÌÂ ÙËÓ
ÌÔÓ¿‰· ÎÔ˘Ù› ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. ∞ÏÏÈÒ˜ Ë ÌÔÓ¿‰· ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ¤ÛÂÈ & Ó·
ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÛÔ‚·Úﬁ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ.
ñ μÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÌﬁÓÔ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ svc.
ñ ¶ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÙÂ Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ Û˘ÛÎÂ˘‹. ∏ ¯Ú‹ÛË ·Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ
ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·, ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ıÂÚÌﬁÙËÙ·˜
‹ ˘ÚÎ·ÁÈ¿.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ÛÂ ÂÚÌËÙÈÎ¿ ÎÏÂÈÛÙﬁ Ì¤ÚÔ˜ ÁÈ· Ì·ÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈÎ‹
ÂÚ›Ô‰Ô. ¡· ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÂÙÂ Ù·ÎÙÈÎ¿ ÙÔÓ ÂÍ·ÂÚÈÛÌﬁ. ∏ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÍ˘ÁﬁÓÔ˘
ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› & Ó· ÏﬁÁˆ ·˘ÙÔ‡ Ó· ‚Ï·ÊÙÂ› Ë ˘ÁÂ›· Û·˜.
ñ ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÁÚ›ÏÈ· ÙÔ˘ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜ ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
(ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎﬁ Ê›ÏÙÚÔ, ·Ó Ë ÌÔÓ¿‰· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓË.)
À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ‹ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ñ ∞Ó ÂÚ›ÂÚÁÔÈ ‹¯ÔÈ, Ì˘Úˆ‰È¿ ‹ Î·Óﬁ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ
Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ‰È·ÎﬁÙË ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ ‹ Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ ÙÔ
Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
ñ ∞ÂÚ›ÛÙÂ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ·Ó¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ﬁÙ·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙÂ
Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ ‹ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ıÂÚÌﬁÙËÙ·˜, Î.Ù.Ï. ªÔÚÂ›
Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÍ˘ÁﬁÓÔ˘ ÚÔÎ·ÏÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘ÁÂ›·
Û·˜.
ñ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙË ÌÔÓ¿‰· & ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ ÙËÓ ·ﬁ ÙËÓ Ú›˙· ﬁÙ·Ó Î·ı·Ú›˙ÂÙÂ ‹
ÂÈÛÎÂ˘¿˙ÂÙÂ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÁÈ· Ì·ÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙÂ ÙÔ
Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ﬁ ÙËÓ Ú›˙· & Ó· ÎÏÂ›ÓÂÙÂ ÙÔÓ ‰È·ÎﬁÙË ·ÛÊ·ÏÂ›·˜.
À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‚Ï¿‚Ë˜ ‹ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ·ÎÔ‡ÛÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
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ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ó· ‚Â‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ Î·Ó¤Ó·˜, ÂÈ‰ÈÎ¿ Ù· ·È‰È¿, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó
‹ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·. ∞˘Ùﬁ ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÂ ÚÔÛˆÈÎﬁ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ & ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜.
ñ μÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÙÚ·‚Ë¯ÙÂ› ‹ Ó·
Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› Î·Ù¿ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ Δπ¶√Δ∞ ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜
‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ¡· ÌËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›ÙÂ & ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›ÙÂ ÙË ÌÔÓ¿‰· Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË˜ ÙÔ˘
Î·Ïˆ‰›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ﬁ ÙËÓ Ú›˙·. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ Â‡ÊÏÂÎÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ, ·ÔÎÏÂ›ÛÙÂ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹
ÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘ & ·ÓÔ›ÍÙÂ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ÂÍ·ÂÚÈÛÌﬁ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜. ¡· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ & Ó· ÌËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›ÙÂ
‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›ÙÂ ‰È·ÎﬁÙÂ˜.
• Μην ενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ισχύ όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι
ανοικτό το μπροστινό πλαίσιο, το ντουλαπάκι, το επάνω κάλυμμα ή το κουτί ελέγχου.
Αλλιώς, πιθανόν να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή θάνατος.
• Χρησιμοποιήστε αντλία κενού ή αδρανές αέριο (άζωτο) κατά τη διάρκεια
δοκιμής διαρροής ή καθαρισμού με αέρα. Μην συμπιέζετε αέρα ή οξυγόνο και
μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί
φωτιά ή έκρηξη. Υπάρχει κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, φωτιάς ή έκρηξης.
• Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με πηγές ανάφλεξης σε
συνεχή λειτουργία (για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε
λειτουργία ή έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα σε λειτουργία).
• Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια
• Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή,
όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία
περιοχή δωματίου.
• Οι αγωγοί που συνδέονται στη συσκευή δεν θα πρέπει να περιέχουν κάποια
πηγή ανάφλεξης.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
ñ ¢‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó˘„ÒÛÔ˘Ó & Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ.
∞ÔÊ‡ÁÂÙÂ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ.
ñ ªËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›ÙÂ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÎÂ› ﬁÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎÙÂıÂ› ÛÂ ı·Ï·ÛÛÈÓﬁ
¿ÓÂÌÔ(ÌÂ ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· ·Ï·ÙÈÔ‡) ·Â˘ıÂ›·˜. ∂Ó‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ‰È¿‚ÚˆÛË.
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ñ ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÙÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô ÛÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ÁÈ· Ó· ‚Â‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ÙÔ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓÔ
ÓÂÚﬁ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·. ªÈ· Î·Î‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ
‰È·ÚÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡.
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ ÛÂ ›ÛË ı¤ÛË ·ÎﬁÌ· & ﬁÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›ÙÂ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜. °È· Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÙÂ ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ‹ ÙÔÓ ıﬁÚ˘‚Ô.
ñ ¡· ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›ÙÂ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜ ﬁÔ˘ Ô ıﬁÚ˘‚Ô˜ ‹ Ô
ıÂÚÌﬁ˜ ·¤Ú·˜ ·ﬁ ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹
ÌÔÓ¿‰· ‹ Ó· ÂÓÔ¯Ï‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÂ›ÙÔÓÂ˜. ∂Ó‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ÚÔÎÏËıÂ› Úﬁ‚ÏËÌ·
ÛÙÔ˘˜ ÁÂ›ÙÔÓÂ˜ & ÏﬁÁˆ ·˘ÙÔ‡ ÊÈÏÔÓÈÎ›·.
ñ ¶¿ÓÙ· Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÙÂ ÁÈ· ‰È·ÚÚÔ‹ ˘ÁÚÔ‡ („˘ÎÙÈÎÔ‡) ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹ ÙËÓ
ÂÈÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜. Δ· ¯·ÌËÏ¿ Â›Â‰· ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó·
ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ÁÈ· È‰È·›ÙÂÚÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ﬁˆ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ,
¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜, Î.Ù.Ï. ∂›Ó·È ¤Ó· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ÁÂÓÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜, ﬁ¯È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ
„˘ÎÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ‚Ï¿‚Ë ‹ ·ÒÏÂÈ· ÙË˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜.
ñ ªËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ‹ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙË˜ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤ÚÔ˜. ∂Ó‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó·
ÚÔÎÏËıÂ› ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ ¤Ó· Ì·Ï·Îﬁ ‡Ê·ÛÌ· ÁÈ· Ó· Î·ı·Ú›ÛÂÙÂ. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ
ÈÛ¯˘Ú¿ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎ¿, ‰È·Ï˘ÙÈÎ¿ ‹ ÓÂÚﬁ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ „ÂÎ·ÛÌÔ‡, Î.Ù.Ï. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚÎ·ÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ‹ ˙ËÌÈ¿˜ ÛÙ· Ï·ÛÙÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜.
ñ ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÙÔ˘ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜ ÂÓÒ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ ÙÔ
Ê›ÏÙÚÔ ·¤ÚÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
ñ ªËÓ ·Ù¿ÙÂ & ÌËÓ ‚¿˙ÂÙÂ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ¿Óˆ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·. (ÂÍˆÙÂÚÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜)
À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ & ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜.
ñ ¶¿ÓÙ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌﬁ. ∫·ı·Ú›ÛÙÂ ÙÔ
Ê›ÏÙÚÔ Î¿ıÂ 2 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô. ŒÓ· ‚ÚÒÌÈÎÔ Ê›ÏÙÚÔ
ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙËÙ·.
ñ ªËÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙÂ ¯¤ÚÈ· ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤ÚÔ˜
ÂÓÒ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ·È¯ÌËÚ¿ & ÊÔÚËÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· Ô˘
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ.
ñ ¡· Â›ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡ ﬁÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙÂ ÙËÓ Û˘ÛÎÂ˘·Û›· & Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›ÙÂ
ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜. √È ·È¯ÌËÚ¤˜ ¿ÎÚÂ˜ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ.
ñ ∞Ó ÙÔ „˘ÎÙÈÎﬁ ˘ÁÚﬁ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ÂÓÒ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›ÙÂ ÂÈÛÎÂ˘‹, Ó· ÌËÓ
ÙÔ ·ÁÁ›ÍÂÙÂ. ΔÔ „˘ÎÙÈÎﬁ ·¤ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÎÚ˘Ô¿ÁËÌ·(¤ÁÎ·˘Ì· ÏﬁÁˆ
„‡¯Ô˘˜)
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ñ ªËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙÂ ÙËÓ ÌÔÓ¿‰· ﬁÙ·Ó ÙËÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ ‹ ÙËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙÂ. ΔÔ
Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓÔ ÓÂÚﬁ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÌÔÚÂ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˘ÂÚ¯Â›ÏÈÛË.
ñ ªËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙÂ ·¤Ú· ‹ ·¤ÚÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ·ﬁ ÙÔ ÂÈ‰ÈÎﬁ „˘ÎÙÈÎﬁ ˘ÁÚﬁ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∞Ó Ô ·¤Ú·˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „‡ÍË˜,
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ ˘„ËÏ‹˜ ›ÂÛË˜ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ ‹
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ.
ñ ∞Ó ÙÔ „˘ÎÙÈÎﬁ ˘ÁÚﬁ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜,
ÂÍ·ÂÚ›ÛÙÂ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·Ì¤Ûˆ˜. ∞ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ÂÈ‚Ï·‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿
Û·˜.
ñ ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏﬁÁËÛË ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂ¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌﬁ Ù·
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÙÂÌ¿¯È· Î·ıÒ˜ & ÙÔ „˘ÎÙÈÎﬁ ˘ÁÚﬁ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÙÔÈÎ¿ & Ù· ‰ÈÂıÓ‹
ÚﬁÙ˘·.
ñ ∞ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÙÈ˜ ·ÏÈ¤˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÂ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
Ù‡Ô˘. ªËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙÂ ·ÏÈ¤˜ & Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÂ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ Ì·Ù·Ú›Â˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ‹ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘
ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜.
ñ ªËÓ ·ÔÊÔÚÙ›˙ÂÙÂ ‹ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÂ›ÙÂ ÙÈ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜.
ñ ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙÂ ÙÈ˜ ÏËÁÌ¤ÓÂ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙËÓ ÊˆÙÈ¿. ∂Ó‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· Î·Ô‡Ó & Ó·
ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó.
ñ ∞Ó ÙÔ ˘ÁÚﬁ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· ‹ Ù· ÚÔ‡¯· Û·˜, Ï‡ÓÂÙÂ Î·Ï¿
ÌÂ Î·ı·Úﬁ ÓÂÚﬁ. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÚÚÔ‹. Δ· ¯ËÌÈÎ¿ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó
ÂÁÎ·‡Ì·Ù· ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙË˜ ˘ÁÂ›·˜.
ñ ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› Î·Ù¿ÔÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ‚Ô˘ÚÙÛ›ÛÙÂ Ù· ‰ﬁÓÙÈ·
Û·˜ & ÂÈÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚﬁ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó ÔÈ
Ì·Ù·Ú›Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÚÚÔ‹. Δ· ¯ËÌÈÎ¿ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó·
ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ÂÁÎ·‡Ì·Ù· ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÛÙËÓ ˘ÁÂ›·.
ñ ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙÂ ÂÓÂÚÁﬁ ÁÈ· Ì·ÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ﬁÙ·Ó Ù· Â›Â‰·
ÙË˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ Â›Ó·È ˘„ËÏ¿ & Î¿ÔÈÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ‹ ﬁÚÙ· ¤¯Ô˘Ó
·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ·ÓÔÈ¯Ù¿. ∏ ˘ÁÚ·Û›· ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂÈ ÙÔ ˘ÁÚﬁ & Ó· ‚Ï¿„ÂÈ
Ù· ¤ÈÏ·.
ñ ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙÂ ÙÔ ‰¤ÚÌ· Û·˜ ‹ Ù· ·È‰È¿ Û·˜ ‹ Ù· Ê˘Ù¿ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ „˘¯ÚÔ‡ ‹
ıÂÚÌÔ‡ ·¤ÚÔ˜. ∞˘Ùﬁ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ ˘ÁÂ›· Û·˜.
ñ ªËÓ ›ÓÂÙÂ ÙÔ ÓÂÚﬁ Ô˘ ‰È·ÊÂ‡ÁÂÈ ·ﬁ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘ÁÈÂÈÓﬁ & ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜
Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂ›·˜ .
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÎ¿Ï· ‹ ÛÎ·ÌÓ› ﬁÙ·Ó Î·ı·Ú›˙ÂÙÂ, Û˘ÓÙËÚÂ›ÙÂ ‹
ÂÈÛÎÂ˘¿˙ÂÙÂ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ·ﬁ ¤Ó· ‡„Ô˜. ¡· Â›ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› & Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÙÂ ÙÔÓ
ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ.
ñ ΔÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·ﬁ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‹ ·Ó¿ËÚÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜
Â›‚ÏÂ„Ë.
ñ Δ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› ﬁÙÈ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÌÂ
ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ.
• Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται
οποιαδήποτε μηχανική βλάβη.
• Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στην εργασία με κάποιο κύκλωμα ψυκτικού
μέσου ή εισέρχεται μέσα σε αυτό, θα πρέπει να διαθέτει ένα πρόσφατο,
έγκυρο πιστοποιητικό από μία βιομηχανικά διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης, η
οποία να εξουσιοδοτεί την καταλληλότητά του να διαχειρίζεται με ασφάλεια
τα ψυκτικά μέσα, σύμφωνα με κάποια αναγνωρισμένη από τη βιομηχανία
προδιαγραφή αξιολόγησης.
• Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του
κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την
βοήθεια και άλλου ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την
επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.
• Να φοράτε επαρκή εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) κατά την
εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή του προϊόντος.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών
και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή
έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης εφόσον γίνεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά
με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανο-ούν τους
εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρι-σμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από
παιδιά δίχως επίβλεψη.
• Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν έχουν
δεχθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά,
ώστε να διασφαλίσετε πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
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12 ¶ÚÈÓ ·ﬁ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

¶ÚÈÓ ·ﬁ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Σχετικά με το σύστημα
Το παρόν σύστημα κλιματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές θέρμανσης/ψύξης.

¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ñ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ¤Ó·Ó ÂÈ‰ÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË.
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ ¤Ó· ¤ÁÎÚÈÙÔ Î‡ÎÏˆÌ·.

ÃÚ‹ÛË
ñ ∏ ¿ÌÂÛË ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ÚÂ‡Ì· ÙÔ˘ ·¤Ú· ÁÈ· ÌÈ· ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È ÂÈ˙‹ÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›· Û·˜.
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙÂ ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜, Ù· Î·ÙÔÈÎ›‰È· ‹ Ù· Ê˘Ù¿ ÛÙË ¿ÌÂÛË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÁÈ· ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓÂ˜ ¯ÚÔÓÈÎ¤˜
ÂÚÈﬁ‰Ô˘˜.
ñ ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ˘ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÔÍ˘ÁﬁÓÔ˘, ·ÂÚ›˙ÂÙÂ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì·˙› ÌÂ ıÂÚÌ¿ÛÙÚÂ˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜
Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË˜.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ÁÈ· ÌË Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ (¯ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ·ÎÚÈ‚Â›·˜,
ÙÚÔÊ›ÌˆÓ, Î·ÙÔÈÎ›‰ÈˆÓ, Ê˘ÙÒÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯ÓË˜ ÎÙÏ). ∞˘Ù‹ Ë ¯Ú‹ÛË ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

∫·ı·ÚÈÛÌﬁ˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
ñ ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¿ Ì¤ÚË ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ﬁÙ·Ó ·Ê·ÈÚÂ›ÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›
Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ ·È¯ÌËÚÒÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ¿ÎÚˆÓ.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÓÂÚﬁ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡. ∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ÓÂÚﬁ ÌÔÚÂ› Ó·
Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÌﬁÓˆÛË, ÌÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚﬁÎÏËÛË˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ñ ŸÙ·Ó Î·ı·Ú›˙ÂÙÂ ÙË ÌÔÓ¿‰·, ‚Â‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ÚÒÙ· ﬁÙÈ Ô ‰È·ÎﬁÙË˜ Â›Ó·È Û‚ËÛÙﬁ˜ Î·È Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ·ÔÛ˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË.
√ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÂ ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. À¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓﬁÙËÙ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ÂÓÒ Î·ı·Ú›˙ÂÙÂ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ Ì¤ÚË ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜.

™¤Ú‚È˜
°È· ÙËÓ ÂÈÛÎÂ˘‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ Û¤Ú‚È˜.

Απόρριψη
Η συσκευή χρησιμοποιεί υδροφθοράνθρακες. Για την απόρριψη αυτής της μονάδας επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο. Απαιτείται από τη νομοθεσία η συλλογή, μεταφορά και απόρριψη του ψυκτικού μέσου να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς «Συλλογή και καταστροφή υδροφθορανθράκων».
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¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ¶ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜
√ÓÔÌ·Û›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÌËÌ¿ÙˆÓ
(ΚΑΣΈΤΑ ΟΡΟΦΉΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΩΝ)
67
2
1
5

4

3

1: ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·
2: ∂ÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·
3: ΔËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
4: ∂ÈÛÚÔ‹ ·¤Ú·
5: ∂ÎÚÔ‹ ·¤Ú·
6: ™ˆÏ‹ÓˆÛË „˘ÎÙÈÎÔ‡, ËÏÂÎÙÚÈÎﬁ Î·ÏÒ‰ÈÔ Û‡Ó‰ÂÛË˜
7: ™ˆÏ‹Ó· ∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË˜
8: ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÁÂ›ˆÛË˜
∫·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÁÂ›ˆÛË ÙË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÁÈ·
8
ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.

4

1

4 Air intake
vents

67
2

5
Air outlet
vents

Remote
Controller

3

8

1: ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·
2: ∂ÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·
3: ΔËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
4: ∂ÈÛÚÔ‹ ·¤Ú·
5: ∂ÎÚÔ‹ ·¤Ú·
6: ™ˆÏ‹ÓˆÛË „˘ÎÙÈÎÔ‡, ËÏÂÎÙÚÈÎﬁ Î·ÏÒ‰ÈÔ Û‡Ó‰ÂÛË˜
7: ™ˆÏ‹Ó· ∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË˜
8: ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÁÂ›ˆÛË˜
∫·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÁÂ›ˆÛË ÙË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
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√ÓÔÌ·Û›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÌËÌ¿ÙˆÓ
(ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΈΝΟΣ ΑΓΩΓΊΊΣ ΟΡΟΦΉΣ)
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Λυχνίας ένδειξης λειτουργίας
Λυχνίας
Βεβιασμένη λειτουργία
Περιγραφή
Λειτουργία ψύξης
Λειτουργία θέρμανσης
Χρειάζεται να καθαριστεί το φίλτρο στη λειτουργία ψύξης/θέρμανσης
Χρειάζεται να καθαριστεί το φίλτρο όταν δεν λειτουργεί το προϊόν
Επιλογή λειτουργίας προθέρμανσης ή λειτουργίας απόψυξης πριν την εκκίνηση της λειτουργίας θέρμανσης
Προετοιμασία εγκατάστασης

Χρώμα λυχνίας
Πράσινο
Πράσινο
Κιτρινωπό πράσινο
Πορτοκαλί
Πράσινο
Κιτρινωπό πράσινο

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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∂ÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
1
2
3
4

1
8
7
9

14
2

10
11
12

4
5

13

6

15

3

13 ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
14 ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ
15 ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΟΔΟΥ
* Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ή προβληθούν αναλόγως με το
είδος του προϊόντος.

!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ñ ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó·
‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ﬁ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ·Ó ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È
ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓÔ ÛÂ ÛËÌÂ›Ô ﬁÔ˘ ÔÈ ËÏÈ·¯Ù›‰Â˜
¤ÊÙÔ˘Ó ·Â˘ıÂ›·˜ ‹ ÎÔÓÙÈÓﬁ ÛÂ ËÁ‹
ıÂÚÌﬁÙËÙ·˜.
ñ ΔÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ÚÔ˚ﬁÓ ÌÔÚÂ› Ó·
‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ﬁ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘.
ñ ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ¤Ó· Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·, ﬁÔÙÂ È¤˙ÂÙÂ Î¿ÔÈÔ
Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 1-2 ÏÂÙ¿.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Παρακαλούμε επικολλήστε την ετικέτα
πληροφοριών στο εσωτερικό της θύρας.
Παρακαλούμε επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα
ανάλογα με την χώρα σας.

ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
5 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6 ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
• Κάποια προϊόντα δεν λαμβάνουν ασύρματα σήματα.
7 ΚΟΥΜΠΙ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
8 ΚΟΥΜΠΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
9 ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10 ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
11 ΔΕΣΜΕΥΣΗ
12 ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΩ,ΚΑΤΩ,ΑΡΙΣΤΕΡΑ,ΔΕΞΙΑ
• Για τον έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας, πιέστε το κουμπί J.
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∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎﬁ)
∞˘Ùﬁ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÌÂ ¤Ó· ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó ÂÈı˘ÌÂ›ÙÂ Ó·
‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌÂ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ı· ÏËÚÒÛÂÙÂ ÁÈ· ·˘Ùﬁ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

JET
MODE

°C/°F (5 s)

TIME (3 s)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

PQWRHQ0FDB

¶ƒ√™√Ã∏: ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
ñ ™ÙÔ¯Â‡ÛÂÙÂ ÛÙÔÓ ‰¤ÎÙË ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Â› ÙÔ˘
ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÒÛÙÂ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ.
ñ ΔÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Û‹Ì·Ù·
ÛÂ ·ﬁÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ 7 Ì¤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘.
ñ μÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÂÌﬁ‰È· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ & ÙÔÓ
‰¤ÎÙË ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜.
ñ ªËÓ Û·˜ ¤ÛÂÈ & ÌËÓ ÂÙ¿ÍÂÙÂ ÙÔ
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
ñ ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÂ Ì¤ÚÔ˜
ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ ÛÂ ·Â˘ıÂ›·˜ ËÏÈ·Îﬁ ÊˆÙÈÛÌﬁ ‹
ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ıÂÚÌﬁÙËÙ·˜ ‹ ÛÂ
¿ÏÏË ËÁ‹ ıÂÚÌÔ‡ ·¤Ú·.
ñ ∂ÌÔ‰›ÛÙÂ ÙÔ ‰˘Ó·Ùﬁ Êˆ˜ ¿Óˆ ·ﬁ ÙÔÓ ‰¤ÎÙË
ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÌÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ‹ Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎﬁ ÁÈ·
Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÙÂ ÙËÓ ·ÓÙÈÎ·ÓÔÓÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·s.
(.¯.: ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Ù·¯Â›· ¤Ó·ÚÍË, ELBA,
ÊıÔÚ›˙ÔÓÙ· Ï·ÌÙ‹Ú· Ù‡Ô˘ inverter)

!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ñ ΔÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ
ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙˆÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 4
‰È·‰ÚÔÌÒÓ)
ñ °È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ‰Â›ÙÂ
ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›Ô˘ ÁÈ·
ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
ñ TÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ÚÔ˚ﬁÓ ÌÔÚÂ› Ó·
‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ﬁ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘.
ñ ΔÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
ﬁÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ¤Ó· Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·.
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O‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Συνήθης Λειτουργία – Συνήθης Ψύξη
Δροσίζει το δωμάτιο με επαρκή και καθαρό αέρα.

το κουμπί
για να
1 Πιέστε
ενεργοποιήσετε το εσωτερικό.

το κουμπί
για να επιλέξετε
2 Πιέστε
την εφαρμογή λειτουργίας Ψύξης.

την επιθυμητή θερμοκρασία
3 Ρυθμίστε
πιέζοντας τα κουμπιά
.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Πιέστε το κουμπί
για να ελέγξετε την
θερμοκρασία Δωματίου.
Όταν ρυθμίζετε την επιθυμητή
θερμοκρασία υψηλότερα από την
θερμοκρασία δωματίου, ρέει μόνον
αέρας εξαέρωσης αντί ψυχρού αέρα.

18 O‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡

Συνήθης Λειτουργία – Ενέργεια Ψύξης
Καθιστά το δωμάτιο δροσερό χρησιμοποιώντας ευχάριστο φρέσκο αέρα γρήγορα.

1 Press
indoor.

button to trun on the

button to select
2 Press
cooling operation mode.

button continuously
3 Press
until 'Po' displayed.

Τι είναι η Ενέργεια Ψύξης;
• Επιθυμητή θερμοκρασία: Ρο (ουσιαστικά 18°C)
Κάνει την θερμοκρασία δωματίου
• Ροή αέρα: ενέργεια αέρος
να πέφτει γρήγορα με εκτέλεση.
• Κατεύθυνση αέρα: σταθεροποιήστε στην θέση ψύξης αέρος.
h Μερικά προϊόντα δεν έχουν λειτουργία ενέργειας ψύξης αέρος.

}

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Συνήθης Λειτουργία – Εφαρμογή Θέρμανσης
Παρέχει ζεστό αέρα στο εσωτερικό.

το κουμπί
για να
1 Πιέστε
ενεργοποιήσετε το εσωτερικό.

το κουμπί
για να επιλέξετε την
2 Πιέστε
εφαρμογή Θέρμανσης.
(Για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία,
πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας δωματίου.)
την επιθυμητή θερμοκρασία
3 Ρυθμίστε
πιέζοντας τα κουμπί
.
Όταν ρυθμίζετε την επιθυμητή
θερμοκρασία χαμηλότερα από την
θερμοκρασία δωματίου, υπάρχει μόνον
αέρας εξαερισμού.
• Ο οδηγός θέρμανσης λειτουργεί μόνον στο μοντέλο ψύξης και θέρμανσης.
• Η θέρμανση δεν λειτουργεί στα μοντέλα με μόνον ψύξη.
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Συνήθης Λειτουργία – Εφαρμογή Αφύγρανσης
Αφαιρεί την υγρασία ενώ ψύχει ελαφρώς.

το κουμπί
για να
1 Πιέστε
ενεργοποιήσετε το εσωτερικό.
το κουμπί
για να επιλέξετε
2 Πιέστε
την εφαρμογή Αφύγρανσης.
Η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν μπορεί να
ρυθμιστεί κατά την διάρκεια λειτουργίας της εν
λόγω εφαρμογής.
το κουμπί
για να επιλέξετε
3 Πιέστε
τον δείκτη ροής αέρος αδύναμο →

ελαφρύ → μέτριο → δυνατό → αυτόματο.
(Η αρχική ισχύς αέρα του οδηγού αφαίρεσης
υγρασίας είναι «ελαφρύ».)

ƒ‡ıÌÈÛË ·˘ÙﬁÌ·ÙË˜ ·ÏÏ·Á‹˜

1
2
3

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Την εποχή των βροχών ή σε υγρό κλίμα, είναι δυνατή η λειτουργία της εφαρμογής αφυγραντήρα
και ψύξης συγχρόνως, για να αφαιρέσει αποτελεσματικά την υγρασία.
• Το στοιχείο του μενού της ισχύος αέρα ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμο αναλόγως με το προϊόν.

20 O‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡

Συνήθης Λειτουργία – Εφαρμογή Ανεμιστήρα
Φυσάει τον αέρα όπως είναι στο εσωτερικό, και όχι ψυχρό αέρα.

το κουμπί
για να
1 Πιέστε
ενεργοποιήσετε το εσωτερικό.

το κουμπί
για να επιλέξετε
2 Πιέστε
την Εφαρμογή Ανεμιστήρα.

φορά που πιέζετε το κουμπί
,
3 Κάθε
μπορείτε να επιλέξετε την ροή αέρα με
την σειρά «αδύναμη → ελαφριά → μέτρια
→ δυνατή → αυτόματη».
Όταν λειτουργείτε τον εξαερισμό, ο
συμπιεστή του AHU δεν λειτουργεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Ο οδηγός εξαερισμού δεν εκπέμπει κρύο αέρα αλλά συνήθη ανεμιστήρα.
• Επειδή απελευθερώνει αέρα ο οποίος δεν έχει διαφορά θερμοκρασίας από εκείνη του δωματίου,
λειτουργεί ανακυκλώνοντας τον εσωτερικό αέρα.
• Το στοιχείο μενού της ισχύος αέρα ενδέχεται να μην μπορεί να επιλεχθεί, αναλόγως με το
προϊόν.
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Συνήθης Λειτουργία – Εφαρμογή Αυτόματης Λειτουργίας
το κουμπί
1 Πιέστε
στο εσωτερικό.

για να γυρίσετε

το κουμπί
για να επιλέξετε
2 Πιέστε
την Εφαρμογή Τεχνητής νοημοσύνης.

να
3 Μπορείτε
ρυθμίσετε την
θερμοκρασία όπως
στην εικόνα δεξιά, για
το μοντέλο ψύξης /
θέρμανσης.
περίπτωση
4 Στην
μόνον ψύξης, όπως

Κατά την λειτουργία της εφαρμογής Αυτόματης Λειτουργίας:
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
• Μπορείτε να αλλάξετε δια χειρός σε άλλη εφαρμογή λειτουργίας.

Όταν κρύο
Όταν δροσιά
Όταν κατάλληλο
Όταν ζέστη
Όταν πολύ ζέστη

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

στην εικόνα δεξιά,
μπορείτε να ρυθμίσετε
την θερμοκρασία από
ζέστη σε κρύο, από
«-2» έως «2» με βάση
το «00»
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Συνήθης Λειτουργία – Ρύθμιση Ροής Αέρα
Ισχύς αέρα: Μπορείτε απλώς να ρυθμίσετε την
επιθυμητή ισχύ αέρα.
ρυθμίστε την επιθυμητή
1 Παρακαλούμε
ισχύ αέρα με το κουμπί ισχύος αέρα.
• Κάθε φορά που θα πατάτε την ισχύ
αέρος, μπορείτε να επιλέξετε την ροή
αέρα με την σειρά «αδύναμη → ελαφριά → μέτρια
ελαφριά → μέτρια → μέτρια ισχυρή → ισχυρή →
ενέργεια → αυτόματη».
• Το στοιχείο μενού ενδέχεται να μην μπορεί να
επιλεχθεί, αναλόγως με την λειτουργία του
προϊόντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Κατεύθυνση αέρα: Μπορείτε απλώς να ρυθμίσετε την
επιθυμητή κατεύθυνση αέρα.
ρυθμίστε την επιθυμητή
1 Παρακαλούμε
κατεύθυνση αέρα πιέζοντας το κουμπί
.
Μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση
αέρα εκ των (άνετος αέρας → Άνω/Κάτω
και Δεξιά/Αριστερά → Δεξιά/Αριστερά →
Άνω/Κάτω) πιέζοντας το κουμπί
.
Το στοιχείο κατευθύνσεων αέρα
ενδέχεται να μπορεί να επιλεχθεί
αναλόγως με την λειτουργία του
προϊόντος.

* Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν
ή προβληθούν αναλόγως με το είδος του προϊόντος.
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Συνήθης Λειτουργία – Ρύθμιση Θερμοκρασίας / Έλεγχος Θερμοκρασίας Δωματίου
Ρύθμιση Θερμοκρασίας
ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
1 Απλώς
• Πιέστε τα κουμπιά
για να ρυθμίσετε την
επιθυμητή θερμοκρασία.
: Αύξηση κατά 1˚C ή 2˚F με κάθε πίεση.
: Μείωση κατά 1˚C ή 2˚F κάθε φορά.
• Θερμ. Δωμ.: Δεικνύει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου.
• Ρυθμ. Θερμ.: Δεικνύει την θερμοκρασία που
ο χρήστης επιθυμεί να ρυθμίσει.
* Αναλόγως με το είδος του ελεγκτή, η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στους
0.5°C ή 1°F.

Λειτουργία θέρμανσης:
- Η εφαρμογή θέρμανσης δεν λειτουργεί εάν η
επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την
θερμοκρασία δωματίου. Παρακαλούμε αυξήστε
την επιθυμητή θερμοκρασία.
Έλεγχος Θερμοκρασίας Δωματίου
πατηθεί το κουμπί , η θερμοκρασία
1 Οποτεδήποτε
δωματίου θα προβληθεί εντός 5 δευτερολέπτων.
Μετά από 5 δευτερόλεπτα, επιστρέφει στην
προβολή επιθυμητής θερμοκρασίας.
Λόγω της θέσης του τηλεχειριστηρίου, η πραγματική
θερμοκρασία δωματίου και η προβαλλόμενη τιμή
ενδέχεται να διαφέρουν.

• Οι 5°C είναι κατάλληλοι για την διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας δωματίου και εξωτερικής θερμοκρασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Λειτουργία ψύξης:
- Η εφαρμογή ψύξης δεν λειτουργεί εάν η
επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την
θερμοκρασία δωματίου. Παρακαλούμε χαμηλώστε
την επιθυμητή θερμοκρασία.
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Δευτερεύουσα λειτουργία – Καθαρισμός Πλάσμα
Μόνον τα προϊόντα με λειτουργία αφύγρανσης μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.

1
2

3

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Η λειτουργία καθαρισμού αέρα αποτελεί επιπρόσθετη λειτουργία και ενδέχεται να μην δεικνύεται και να
μην λειτουργεί σε μερικά προϊόντα.
• Η λειτουργία καθαρισμού αέρα είναι δυνατή μόνον όταν το προϊόν λειτουργεί.
• Εάν επιθυμείτε ανεξάρτητο οδηγό καθαρισμού αέρα, παρακαλούμε ρυθμίστε τον καθαρισμό αέρα πιέζοντας το κουμπί επιπρόσθετου οδηγού στον οδηγό εξαερισμού.

* Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ή προβληθούν αναλόγως με το είδος του προϊόντος.
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Ρύθμιση λειτουργίας – Άνετη Ψύξη
Η άνετη ψύξη είναι η λειτουργία αυτόματου ελέγχου της ισχύος ψύξης ώστε να διατηρείται μια ευχάριστη αίσθηση χωρίς να απενεργοποιείται το προϊόν αφότου έχει επιτευχθεί η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία.

επανειλημμένα το κουμπί
1 Πατήστε
μέχρι να εμφανιστεί το εικοκνίδιο της
Άνετης Ψύξης
τη λειτουργία
2 Ενεργοποιήστε/απενεργοποιιήστε
άνετης ψύξης πατώνοντας το κουμπί
❈ Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν είναι
ενεργοποιημένη μια επιλογή και σβήνει στην
αντίθετη περίπτωση.
το κουμπί
μετά την εγκατάσταση.
3 Πατήστε
❈ Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για

* Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν τη λειτουργία Άνετης Ψύξης.

περίπου 25 δευτερόλεπτα μετά την εγκατάσταση,
η λειτουργία εγκατάστασης κλείνει αυτόματα.
❈ Εάν δεν πατήσετε το κουμπί
πριν την έξοδο, δεν
θα αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Ρύθμιση λειτουργίας – Κλείδωμα Παιδιού
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Είναι η λειτουργία που χρησιμοποιείται για να αποτρέψει παιδιά και άλλους από την αλόγιστη χρήση.

το κουμπί
επανειλημμένα έως
1 Πιέστε
ότου να αναβοσβήνει το
.
μετακινηθείτε στην περιοχή εικονιδίου
2 Εάν
«ρύθμιση» χρησιμοποιώντας το κουμπί
, το εικονίδιο «ρύθμιση»
αναβοσβήνει, και η λειτουργία κλειδώματος
παιδιού ρυθμίζεται εάν πιέσετε το κουμπί
εκείνη την στιγμή.
την ακύρωση της λειτουργίας κλειδώματος,
3 Γιαμετακινηθείτε
στο εικονίδιο «ακύρωση» πιέζοντας το
κουμπί
και κατόπιν πιέζοντας το κουμπί
η λειτουργία κλειδώματος παιδιού ακυρώνεται.
το κουμπί
για την έξοδο.
4 Πιέστε
❈ Μετά την ρύθμιση, αυτομάτως αποχωρεί από την
εφαρμογή ρύθμισης, εάν δεν πατηθεί κανένα
κουμπί για 25 δευτερόλεπτα.
❈ Όταν εξέρχεται χωρίς το πάτημα κουμπιού
ρύθμισης, ο χειρισμός τιμής δεν αντικατοπτρίζεται.

,
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Ρύθμιση Λειτουργίας – Αλλαγή Θερμοκρασίας
Η αλλαγή θερμοκρασίας είναι μία λειτουργία ρύθμισης ψύξης αέρα και οδηγού θέρμανσης που αλλάζει αυτομάτως
αναλόγως με την θερμοκρασία της εφαρμογής οδηγού τεχνητής νοημοσύνης.

1
2

3
4
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Ρύθμιση λειτουργίας – Σχάρα Ανύψωσης
Η εν λόγω λειτουργία αποτελεί την μετακίνηση του εσωτερικού φίλτρου άνω/κάτω για τον καθαρισμό του φίλτρου.

το κουμπί
.
1 Πιέστε
Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί

έως

ότου να αναβοσβήνει το εικονίδιο.
στην κάθοδο χρησιμοποιώντας το
2 Μετακινηθείτε
κουμπί
και πιέστε το κουμπί
για να
προβληθεί το εικονίδιο καθόδου και το άνω/κάτω
σχάρας θα κατέβει.
το άνω/κάτω σχάρας κατέβει στην επιθυμητή
3 Όταν
θέση, μετακινηθείτε στο εικονίδιο τερματισμού
χρησιμοποιώντας το κουμπί
και πιέστε το
κουμπί
για να σταματήσετε το άνω/κάτω
σχάρας.
ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του φίλτρου,
4 Όταν
στερεώστε το φίλτρο στο άνω/κάτω σχάρας,

το κουμπί
για την έξοδο.
5 Πιέστε
❈ Μετά την ρύθμιση, αυτομάτως
αποχωρεί από την εφαρμογή ρύθμισης
εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 60
δευτερόλεπτα.
❈ Όταν εξέρχεται χωρίς το πάτημα κουμπιού
ρύθμισης, ο χειρισμός τιμής δεν αντικατοπτρίζεται.

• Η λειτουργία ανέλκυσης της σχάρας λειτουργεί μόνον στην εσωτερική μονάδα με την άνωση σχάρας.
* Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ή προβληθούν αναλόγως με το είδος του προϊόντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

μετακινηθείτε στο εικονίδιο ανόδου χρησιμοποιώντας
το κουμπί
, και πιέστε το κουμπί
για την
άνοδο άνω/κάτω της σχάρας.
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Ρύθμιση λειτουργίας – Εκκαθάριση Σήματος Φίλτρου
Η εν λόγω λειτουργία είναι η εκκαθάριση του δείκτη καθαρισμού εσωτερικού φίλτρου.

το κουμπί
επανειλημμένα,
1 Πιέστε
έως ότου το
να αναβοσβήνει.

το , πιέστε το
2 Ότανγιααναβοσβήνει
να εκκαθαρίσετε την εν λόγω
προβολή.

• Όταν το φίλτρο έχει σκεπαστεί από σκόνη, θα μειωθεί η αποδοτικότητα της ψύξης/θέρμανσης και θα καίει
περισσότερο ηλεκτρικό. Συνεπώς, να καθαρίζετε το φίλτρο οποτεδήποτε εξαντλείται ο χρόνος καθαρισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

* Η ένδειξη καθαρισμού φίλτρου ακυρώνεται αυτομάτως χωρίς ιδιαίτερη ακύρωση μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.
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Ρύθμιση λειτουργίας – Έλεγχος Γωνίας Πτερυγίου
Η εν λόγω λειτουργία ρυθμίζει την γωνία από την με την οποία εκπέμπεται η ροή αέρα.
* Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ή προβληθούν αναλόγως με το είδος του προϊόντος.

επανειλημμένα το κουμπί
έως
1 Πιέστε
ότου το εικονίδιο
να αναβοσβήνει.
το κουμπί
για να επιλέξετε το ενεργό
2 Πιέστε
πτερύγιο: 1 / 2 / 3 / 4 / Όλα / Σύνηθες
Επιλέξτε τον αριθμό πτερυγίου χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά
.
❈ Αριθμός πτερυγίου: Αρ. 1, 2., 3, 4, όλα, ή Σύνηθες
- Λειτουργεί το επιλεγμένο πτερύγιο.
- Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την λειτουργία
πτερυγίου.
- Για την ρύθμιση της γωνίας όλων των πτερυγίων,
επιλέξτε «όλα».
- Για να ρυθμίσετε συμφώνως προς τις εξ’ ορισμού
εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε «σύνηθες».
την γωνία αέρα χρησιμοποιώντας το
3 Επιλέξτε
κουμπί
, και πιέστε το κουμπί
.

τις γωνίες αέρα για τα υπόλοιπα πτερύγια
4 Ρυθμίστε
όπως ανωτέρω.
❈ Υπάρχουν προϊόντα με πτερύγια μόνον αρ. 1 και
αρ. 2 συμφώνως προς το είδος του προϊόντος.
το κουμπί
για την έξοδο.
5 Πιέστε
❈ Μετά την ρύθμιση, αυτομάτως
αποχωρεί από την εφαρμογή ρύθμισης εάν
δεν υπάρξει καταχώρηση κουμπιού για 60
δευτερόλεπτα.
❈ Όταν εξέρχεται χωρίς το πάτημα κουμπιού
ρύθμισης, ο χειρισμός τιμής δεν αντικατοπτρίζεται.
το κουμπί
για την
6 Πιέστε
ολοκλήρωση και ενεργοποίηση της
διαδικασίας ρύθμισης.
(Η λειτουργία κατεύθυνσης ροής αέρα θα
αποδεσμευτεί οποτεδήποτε ρυθμίζετε την γωνία
πτερυγίου)
το κουμπί
για την έξοδο ή
7 Πιέστε
διαφορετικά το σύστημα θα αποδεσμεύσει
αυτομάτως χωρίς την οιανδήποτε
καταχώρηση μετά από 25 δευτερόλεπτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

- Το όριο ρυθμίσεων γωνίας αέρα μπορεί να αλλάξει
σε 5 επίπεδα ή 6 επίπεδα αναλόγως με το προϊόν.
- Όταν επιλέγετε «σύνηθες» για αριθμό Πτερυγίου,
η γωνία αέρα δεν κινείται.
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Λειτουργία ρύθμισης – Αλλαγή Τρέχουσας Ώρας
πιέστε το κουμπί
1 Παρακαλούμε
ρύθμισης λειτουργίας. Εάν πιεστεί
επανειλημμένα το κουμπί ρύθμισης
λειτουργίας, μετακινείται στο μενού ρύθμισης
ώρας. Το εικονίδιο «Ρύθμιση ώρας» τότε
δεικνύεται και η ώρα και ημερομηνία αναβοσβήνει
στο πεδίο ένδειξης τρέχουσας ώρας.
Πχ) Αλλαγή Τρέχουσας Ώρας ως
«Δευτέρα/ ΠΜ 10:20».
το κλειδί
2 Πιέστε
τρέχουσα ημέρα.

για να ρυθμίσετε την

το κλειδί
για να μετακινηθείτε σε
3 Πιέστε
εφαρμογή ρύθμισης ΠΜ/ΜΜ (το πεδίο «ΠΜ/ΜΜ
θα φωτίσει).

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

τιμής ΠΜ/ΜΜ πιέζοντας
4 Ρύθμιση
το κουμπί
.

το κουμπί
για να μετακινηθείτε
5 Πιέστε
στην εφαρμογή ρύθμισης «Ώρα». (το τμήμα
«Ώρα» θα φωτίσει)

6 Ρύθμιση τιμής Ώρας πιέζοντας το κουμπί

.
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το κουμπί
για να μετακινηθείτε
7 Πιέστε
στην εφαρμογή ρύθμισης «Λεπτά». (το πεδίο
«Λεπτά» θα φωτίσει)

τιμής Λεπτών πιέζοντας το
8 Ρύθμισης
κουμπί
.

το κουμπί
9 Πιέστε
ολοκλήρωση.

10

για

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Κατά την διαδικασία, πιέστε το
κουμπί
για να αποδεσμεύσετε
και να εξέλθετε από την εφαρμογή
ρύθμισης.
(Στην περίπτωση εξόδου με ελλιπή
πληροφόρηση, θα επιστρέψει στην
προγενέστερη ρύθμιση)
❈ Όταν εξέρχεται χωρίς το πάτημα κουμπιού
ρύθμισης, ο χειρισμός τιμής δεν
αντικατοπτρίζεται.
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Προγραμματισμός – Απλή Δέσμευση
Μπορείτε να ρυθμίσετε ανέτως την δέσμευση στις μονάδες κατά 1 ώρα από 1 ώρα έως 7 ώρες.

το κουμπί
για να εισέλθετε
1 Πιέστε
στην εφαρμογή Προγραμματισμού.
(το πεδίο

ανάβει)

Πχ) Ρύθμιση χρόνου Απλής Δέσμευσης ως «3».

το κουμπί
2 Πιέστε
χρόνο δέσμευσης.

το κουμπί
3 Πιέστε
ρύθμιση.

για να ρυθμίσετε τον

για να τερματίσετε την

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

το κουμπί
για την έξοδο.
4 Πιέστε
❈ Μετά την ρύθμιση, αυτομάτως αποχωρεί από
την εφαρμογή ρύθμισης εάν δεν υπάρξει
καταχώρηση εντός 25 δευτερολέπτων.
❈ Όταν εξέρχεται χωρίς το πάτημα κουμπιού
ρύθμισης, ο χειρισμός τιμής δεν
αντικατοπτρίζεται.

* Με την απλή ρύθμιση δέσμευσης, το προϊόν αυτομάτως λειτουργεί ή απενεργοποιείται μετά την πάροδο του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος.
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Προγραμματισμός – Εβδομαδιαία Δέσμευση
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερήσια δέσμευση σε εβδομαδιαία μονάδα.
Η εβδομαδιαία δέσμευση συνεχίζει να λειτουργεί έως ότου να την ακυρώσετε μετά την ρύθμιση.

1

Παρακαλούμε μετακινηθείτε στην εφαρμογή ρύθμισης δέσμευσης πιέζοντας το κουμπί δέσμευσης.
❈ Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο εβδομαδιαίες δεσμεύσεις για μία μέρα, και έως και δεκατέσσερις
δεσμεύσεις για μία εβδομάδα.
Παραδείγματος χάριν, για την ρύθμιση (Τρίτη πρωί 11:30 ενεργοποίηση ~ απόγευμα 12:30
απενεργοποίηση), ρυθμίστε με την κατωτέρω σειρά.

μετακινηθείτε στο
2 Παρακαλούμε
«εβδομαδιαίως» πιέζοντας επανειλημμένα το
κουμπί δέσμευσης. Τότε αναβοσβήνει το
«εβδομαδιαίως».
επιλέξτε εβδομαδιαία
3 Πααρακαλούμε
δέσμευση  ڸή εβδομαδιαία δέσμευση ڹ
χρησιμοποιώντας το κουμπί
.
❈ Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο δεσμεύσεις,
εβδομαδιαία δέσμευση 1 και εβδομαδιαία
δέσμευση 2, για μία ημέρα.
Παρακαλούμε μετακινηθείτε στο τμήμα

κουμπί
. Εάν αναβοσβήσει η ένδειξη
«ημερομηνία», παρακαλούμε ρυθμίστε την
ημερομηνία. Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ημερομηνία από Δευτέρα έως Κυριακή.

μετακινηθείτε στο μέρος
5 Παρακαλούμε
ρύθμισης «ΠΜ/ΜΜ» για την ρύθμιση
χρησιμοποιώντας το κουμπί

.

μετακινηθείτε στο μέρος
6 Παρακαλούμε
ρύθμισης «ώρα» για την ρύθμιση
χρησιμοποιώντας το κουμπί
.
- Πρόκειται για το σημείο ρύθμισης της ώρας
κατά την οποία θα ενεργοποιηθεί το
κλιματιστικό.
αλλάξτε την ώρα χρησιμοποιώντας το κουμπί
.
7 Παρακαλούμε
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα 0~12.
μετακινηθείτε στο τμήμα ρύθμισης «λεπτών» για την ρύθμιση χρησιμοποιώντας το
8 Παρακαλούμε
κουμπί
.
η ένδειξη «λεπτά», παρακαλούμε ρυθμίστε τα «λεπτά» χρησιμοποιώντας το κουμπί
9 Εάν αναβοσβήνει
.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

4 ρύθμισης «ημερομηνία» χρησιμοποιώντας το
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κινηθείτε στο τμήμα
10 Παρακαλούμε
ρύθμισης απενεργοποίησης «ΠΜ/ΜΜ»
χρησιμοποιώντας το κουμπί
.
- Η ρύθμιση ΠΜ/ΜΜ είναι πανομοιότυπη
με την ρύθμιση της ενεργοποίησης ώρας.

11

Παρακαλούμε μετακινηθείτε στο τμήμα
ρύθμισης απενεργοποίησης «ώρας»
χρησιμοποιώντας το Δεξί κουμπί.
- Είναι το σημείο δέσμευσης ώρας κατά την
οποία απενεργοποιείται το κλιματιστικό.
- Εάν η ένδειξη «ώρας» αναβοσβήνει,
παρακαλούμε ρυθμίστε την «ώρα».
❈ Παρακαλούμε ρυθμίστε την «ώρα» και τα
«λεπτά» με ακριβώς την ίδια μέθοδο
ρύθμισης της ώρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

την ολοκλήρωση της ρύθμισης εβδομαδιαίας δέσμευσης, παρακαλούμε πιέστε το κουμπί
12 Για
ρύθμιση/ακύρωση. Η εβδομαδιαία ρύθμιση δέσμευσης για την ημέρα που ρυθμίσατε έχει
ολοκληρωθεί.
ρυθμίσατε με την ίδια ανωτέρω μέθοδο επιλέγοντας την ημέρα που θέλετε να ρυθμίσετε,
13 Εάν
λειτουργεί την εβδομαδιαία δέσμευση.
Εάν ρυθμίσετε αμφότερα την ενεργοποίηση ώρας δέσμευσης και ώρας απενεργοποίησης
δέσμευσης με τον ίδιο τρόπο, δεν λειτουργεί ο οδηγός δέσμευσης.
Επεξήγηση εβδομαδιαίας δέσμευσης

Αριθμός δέσμευσης

Απενεργοποίηση ώρας

Ενεργοποίηση ώρας

Κάτω μπάρα: η ένδειξη εβδομαδιαίας
δέσμευσης για την αντίστοιχη ημέρα.
* Η εσωτερική μονάδα ενεργοποιείται στην επιθυμητή θερμοκρασία, εφόσον διαμορφωθεί με τη χρήση του
πλήκτρου επάνω/κάτω κατά τη διάρκεια προκαθορισμού του εβδομαδιαίου χρόνου λειτουργίας.
- Όταν δεν έχει οριστεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ενεργοποιείται αυτόματα με την επιθυμητή θερμοκρασία
προηγούμενης λειτουργίας.
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Προγραμματισμός – Δέσμευσης Αδράνειας
Η δέσμευση αδράνειας είναι μία λειτουργία του κλιματιστικού που λειτουργεί και παύει μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα σε εφαρμογή αδράνειας πριν την αδράνεια. Όταν συνδέεται με ένα προϊόν εξαερισμού και ρυθμίζεται η δέσμευση
αδράνειας, εισέρχεται στην εφαρμογή αδράνειας, όταν παρέλθει ο χρόνος που έχει ρυθμιστεί.

το κουμπί
για να εισέλθετε
1 Πιέστε
στην εφαρμογή Προγραμματισμού.
Πχ) Χρόνος Ρύθμισης Δέσμευσης
Αδράνειας ως «3».
πιέζοντας το κουμπί
για να
2 Επαναλλάβατε
εισέλθετε στην εφαρμογή ρύθμισης δέσμευσης
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ. (το πεδίο
το κουμπί
3 Πιέστε
χρόνο δέσμευσης.

φωτίζει)
για να ρυθμίσετε τον

Ο χρόνος δέσμευσης ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ είναι από 1
έως 7 ώρες.

το κουμπί
για να
4 Πιέστε
ολοκληρώσετε την ρύθμιση.

το κουμπί
για την έξοδο.
5 Πιέστε
❈ Μετά την ρύθμιση, αυτομάτως αποχωρεί από
την εφαρμογή ρύθμισης εάν δεν υπάρξει
καταχώρηση κουμπιού για 60 δευτερόλεπτα.
❈ Όταν εξέρχεται χωρίς το πάτημα κουμπιού
ρύθμισης, ο χειρισμός τιμής δεν
αντικατοπτρίζεται.
- Εάν ρυθμιστεί δέσμευση, η ένδειξη
«αδράνειας» εμφαίνεται στο κάτω μέρος της
οθόνης υγρών κρυστάλλων.
την ολοκλήρωση ρύθμισης της δέσμευσης
6 Μεαδράνειας,
το προϊόν κλιματιστικού λειτουργεί τον
οδηγό αδράνειας και τερματίζεται μετά από την
πάροδο του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρακαλούμε να δεσμεύετε τον κατάλληλο χρόνο για αδράνεια. (Η υπερβολική χρήση του κλιματιστικού δεν είναι
καλή για την υγεία σας.)
• Επειδή ρυθμίζει αυτομάτως την επιθυμητή θερμοκρασία για άνετη δροσιά αέρα σε οδηγό αδράνειας, ενδέχεται να
υπάρχει διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του τηλεχειριστηρίου και της επιθυμητής θερμοκρασίας του σώματος
του κλιματιστικού.
• Η δέσμευση αδράνειας λειτουργεί ως απενεργοποιημένη δέσμευση για το προϊόν του οποίου η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν ελέγχεται από την μονάδα των 0.5°C.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Οποτεδήποτε διεξάγεται δέσμευση.
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Προγραμματισμός – Ενεργοποίηση Δέσμευσης
Ενεργοποιείται αυτομάτως στον χρόνο δέσμευσης που ρυθμίσατε.

1 Πιέστε το κουμπί

.

Πχ) Ρύθμιση Ενεργοποίησης
Δέσμευσης Ώρα ως «ΠΜ 10:20».
επανειλημμένα το κουμπί
2 Πιέστε
για να εισέλθετε στην ενεργοποίηση
εφαρμογής ρύθμισης δεσμεύσεως.
(το πεδίο
φωτίζει)
το κουμπί
3 Πιέστε
ΠΜ/ΜΜ ρύθμιση.

για να ρυθμίσετε την

το κουμπί
4 Πιέστε
ρύθμισης Ώρας.

για την εφαρμογή

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο Ώρας,
παρακαλούμε ρυθμίστε την ώρα.
Ο δείκτης ρύθμισης είναι μεταξύ 1~12.

το κουμπί
για να μετακινηθείτε
5 Πιέστε
στην εφαρμογή ρύθμισης Λεπτών. Όταν το
εικονίδιο Λεπτών φωτίσει, παρακαλούμε
ρυθμίστε τα λεπτά. Ο δείκτης ρύθμισης είναι
μεταξύ 00~59.

το κουμπί
6 Πιέστε
ρύθμισης.

για την ολοκλήρωση της
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το κουμπί
για την έξοδο.
7 Πιέστε
❈ Μετά την ρύθμιση, αυτομάτως εξέρχεται από
την εφαρμογή ρύθμισης εάν δεν υπάρξει
καταχώρηση κουμπιού για 25 δευτερόλεπτα.
❈ Όταν εξέρχεται χωρίς το πάτημα κουμπιού
ρύθμισης, ο χειρισμός τιμής δεν
αντικατοπτρίζεται.
- Εάν ρυθμιστεί η δέσμευση, η ένδειξη δεικνύει
«ενεργοποίηση» στο κάτω μέρος της οθόνης
υγρών κρυστάλλων, και το προϊόν
κλιματιστικού λειτουργεί στην ώρα ρύθμισης.
- Εάν ακυρωθεί η δέσμευση, σβήνει η ένδειξη
«ενεργοποίηση».

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Προγραμματισμός – Απενεργοποίηση Δέσμευσης
Απενεργοποιείται αυτομάτως στον χρόνο δέσμευσης που ρυθμίσατε.

1 Πιέστε το κουμπί

.

Πχ) Ρύθμιση Απενεργοποίησης Χρόνου
Δέσμευσης ως «ΠΜ 10:20»
επανειλημμένα το κουμπί
2 Πιέστε
για να εισέλθετε στην εφαρμογή
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της ρύθμισης
δέσμευσης. (το πεδίο
φωτίζεται)
το κουμπί
3 Πιέστε
ΠΜ/ΜΜ ρύθμισης.

για την ρύθμιση της

το κουμπί
για να μεταβείτε στην
4 Πιέστε
εφαρμογή ρύθμισης. Όταν το εικονίδιο Ώρα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

φωτίσει, παρακαλούμε ρυθμίστε την ώρα.
Ο δείκτης ρύθμισης είναι μεταξύ 1~12.

το κουμπί
για μετάβαση στην
5 Πιέστε
εφαρμογή ρύθμισης Λεπτών. Όταν το εικονίδιο
Λεπτών φωτίσει, παρακαλούμε ρυθμίστε τα
λεπτά. Ο δείκτης ρύθμισης είναι μεταξύ 00~59.

το κουμπί
6 Πιέστε
ρύθμισης.

για την ολοκλήρωση της
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το κουμπί
για την έξοδο.
7 Πιέστε
❈ Μετά την ρύθμιση, αποχωρεί αυτομάτως από
την εφαρμογή ρύθμισης εάν δεν υπάρξει
καταχώριση κουμπιού για 25 δευτερόλεπτα.
❈ Όταν εξέρχεται χωρίς πάτημα κουμπιού, ο
χειρισμός τιμής δεν αντικατοπτρίζεται.
- Εάν ρυθμιστεί η δέσμευση, η ένδειξη
προβάλει «απενεργοποίηση» στο κάτω
μέρος της οθόνης υγρών κρυστάλλων, και
το προϊόν κλιματιστικού λειτουργεί στην ώρα
που ρυθμίστηκε.
- Εάν ακυρωθεί η δέσμευση, η ένδειξη
«απενεργοποίηση» σβήνει.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Προγραμματισμός – Δέσμευση Διακοπών
Αυτομάτως απενεργοποιείται την ημέρα δέσμευσης που ρυθμίσατε.

το κουμπί
.
1 Πιέστε
Εισέρχεται στην εφαρμογή ρύθμισης της
δέσμευσης.
μετακινηθείτε στο «διακοπές»
2 Παρακαλούμε
πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί
.

μετακινηθείτε στην «ημερομηνία»
3 Παρακαλούμε
που επιθυμείτε να ρυθμίσετε ως διακοπές
χρησιμοποιώντας το κουμπί

.

προσδιορίστε ή ακυρώστε διακοπές
4 Παρακαλούμε
χρησιμοποιώντας το κουμπί
ή
.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Επί παραδείγματι, όταν ρυθμίζετε
Δευτέρα/Παρασκευή σε διακοπές
Σβήνουν τα γράμματα «Δευτέρας», «Παρασκευής».

πιέστε το κουμπί
εάν
5 Παρακαλούμε
ολοκληρώσατε την ρύθμιση διακοπών.
❈ Όταν έρθει η προσδιορισμένες διακοπές, το
κλιματιστικό σταματά αυτομάτως.
Αφού προσδιορίσετε την ρύθμιση διακοπών, έως
ότου να ακυρώσετε την ρύθμιση διακοπών, το
κλιματιστικό θα σταματά αυτομάτως εντός μίας
ώρας έστω και αν λειτουργείτε το κλιματιστικό.
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™˘ÓÙ‹ÚËÛË & ÂÈÛÎÂ˘‹
! ΠΡΟΣΟΧΗ
¶ÚÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÚÁ·Û›·
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ‰È·Îﬁ„ÙÂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ
Û‡ÛÙËÌ·.

- ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÔÙ¤ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
¡ÂÚﬁ ÈÔ ˙ÂÛÙﬁ ·ﬁ 40°C.
¡· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ·Ú·ÌﬁÚÊˆÛË Î·È
‹ ·Ô¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌﬁ˜
¶ÙËÙÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜
£· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ‚Ï¿‚Ë ÛÙÈ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜
ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡.

∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·
°Ú›ÏÈ·, ı‹ÎË & ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
- ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÈÓ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌﬁ.
∫·ı·Ú›ÛÙÂ ÌÂ ¤Ó· Ì·Ï·Îﬁ & ÛÙÂÁÓﬁ ‡Ê·ÛÌ·.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎ¿ & ÏÂ˘Î·ÓÙÈÎ¿.

!

SI

B en

z ene

N N ER

S CO
U RIN G
C LBA
R GERG

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

∏ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Ó‰ÂıÂ› ÚÈÓ ÙÔÓ
Î·ı·ÚÈÛÌﬁ ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜.

º›ÏÙÚ· ·¤ÚÔ˜

1 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ Ù· Ê›ÏÙÚ· ·¤Ú·
- ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÁÏˆÛÛ›‰È Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ ÂÏ·ÊÚÈ¿
ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚﬁ˜ ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
ŸÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·,
ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¿ Ì¤ÚË ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜
ÌÔÓ¿‰·˜.
ªÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ˜.

2 ∫·ı·Ú›ÛÙÂ ÙËÓ ·Î·ı·ÚÛ›· ·ﬁ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÛÎÔ‡· ‹
Ï¤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂ ÓÂÚﬁ.

º›ÏÙÚÔ ·¤Ú·
OEÍÔ‰Ô˜ ·¤Ú·

- ∞Ó Ë ·Î·ı·ÚÛ›· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ï‡ÓÂÙÂ ÌÂ ¤Ó·
Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎﬁ ÛÂ ¯ÏÈ·Úﬁ ÓÂÚﬁ.
- ∞Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ˙ÂÛÙﬁ ÓÂÚﬁÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜
40°C), ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·ÌÔÚÊˆıÂ›.
3 ªÂÙ¿ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌﬁ ÌÂ ÓÂÚﬁ, ÛÙÂÁÓÒÛÙÂ Î·Ï¿ ÛÂ
ÛÎÈÂÚﬁ Ì¤ÚÔ˜.
- ∫·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¤ÁÓˆÌ· ÂÎı¤ÙÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· ÛÂ
¿ÌÂÛË ËÏÈ·Î‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‹ ıÂÚÌﬁÙËÙ· ·ﬁ
ÊˆÙÈ¿
4 ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Δ· Ê›ÏÙÚ· ·¤ÚÔ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÁÚ›ÏÈ· Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó & Ó· Î·ı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Î¿ıÂ 2 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹
ÈÔ Û˘¯Ó¿ ·Ó ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·ÁÎ·›Ô.
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∫·ı·ÚÈÛÌﬁ˜ Ê›ÏÙÚÔ˘(ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎﬁ˜)
∫·ı·ÚÈÛÌﬁ˜
TÔ Ê›ÏÙÚÔ ¶§∞™ª∞ ›Ûˆ ·ﬁ Ù· Ê›ÏÙÚ· ·¤ÚÔ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È & Ó· Î·ı·Ú›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î¿ıÂ
3 Ì‹ÓÂ˜ ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·Ó ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·ÁÎ·›Ô.

1 ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ ·¤ÚÔ˜,
2
3
4

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

5

ÙÚ·‚‹ÍÙÂ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ·
Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¶§∞™ª∞.
μ˘ı›ÛÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¶§∞™ª∞ ÛÂ ÓÂÚﬁ ÌÂ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
Î·ı·ÚÈÛÙÈÎﬁ, ÁÈ· 20~30 ÏÂÙ¿.
™ÙÂÁÓÒÛÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¶§∞™ª∞ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÁÈ· ÌÈ·
Ì¤Ú· (π‰È·›ÙÂÚ· Ë ˘ÁÚ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÂıÂ›
Ù¤ÏÂÈ·).
¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ ÙÈ˜ ÂÁÎÔ¤˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ
ÂÎÎ¤ÓˆÛË˜.
∂ÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¶§∞™ª∞
ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¶§∞™ª∞Δ√™ ÁÈ· 10
‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙË˜ ÁÚ›ÏÈ·˜
ÂÈÛﬁ‰Ô˘, ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÚÔÎÏËıÂ›
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.

∞ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
- ™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ : ¶ÂÚ›Ô˘ 2 ¯ÚﬁÓÈ·
1 ∞ÓÔ›ÍÙÂ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓﬁ Ï·›ÛÈÔ & ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ ÙÔ
Ê›ÏÙÚÔ.

2 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ·¤ÚÔ˜.
3 ∂ÈÛ¿ÁÂÙÂ Ó¤Ô Ê›ÏÙÚÔ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ·¤ÚÔ˜.

1

2

4 ∂·Ó·ÂÁÎ·ÙÛÙ‹ÛÙÂ ÙÔ & ÎÏÂ›ÛÙÂ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓﬁ
Ï·›ÛÈÔ.
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™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡!
ªËÓ ˘ÂÚ„‡¯ÂÙÂ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
∂›Ó·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓﬁ & Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ
ÔÏÏ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· .

KÚ·Ù‹ÛÙÂ Ù· ÛÎ›·ÛÙÚ· ‹ ÙÈ˜
ÎÔ˘ÚÙ›ÓÂ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜.
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙÂ ÛÙÔ ËÏÈ·Îﬁ Êˆ˜ Ó·
ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ·Â˘ıÂ›·˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
ﬁÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›.

¢È·ÙËÚ‹ÛÙÂ ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË.
¶ÚÔÛ·ÚÌﬁÛÙÂ ÙËÓ Î¿ıÂÙË &
ÔÚÈ˙ﬁÓÙÈ· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ÚÔ‹˜
ÙÔ˘ ·¤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚Â‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ Ë
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ı·
·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË.

μÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ÔÈ ﬁÚÙÂ˜ & Ù·
·Ú¿ı˘Ú· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÌ¤Ó· Î·Ï¿.
AÔÊ‡ÁÂÙÂ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÔÚÙÒÓ &
·Ú·ı‡ÚˆÓ ﬁÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ ÁÈ·
Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë „‡ÍË ÛÙÔ
‰ˆÌ¿ÙÈÔ.

∫·ı·Ú›ÛÙÂ Û˘¯Ó¿ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤ÚÔ˜.
∂Ìﬁ‰È· ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤ÚÔ˜
ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜
ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤ÚÔ˜, ÙË˜ „‡ÍË˜ &
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË˜.
∫·ı·Ú›ÛÙÂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ÊÔÚ¿
Î¿ıÂ 2 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

∞ÂÚ›ÛÙÂ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ù·ÎÙÈÎ¿.
∞ÊÔ‡ Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó
ÎÏÂÈÛÌ¤Ó·, ·ÔÙÂÏÂ› Î·Ï‹ È‰¤· Ó·
Ù· ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÁÈ· ÂÍ·ÂÚÈÛÌﬁ
ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿.

¢˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡
Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
ÙˆÓ ·ÎﬁÏÔ˘ıˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· 2 ÌÂ 3 ÒÚÂ˜.
- ∂›‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ƒ‡ıÌÈÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·. (∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÂÏ.
"Εφαρμογή Ανεμιστήρα")
- ∞˘Ùﬁ ı· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜
ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜.
2 ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÙÔÓ ‰È·ÎﬁÙË ·ÛÊ·ÏÂ›·˜.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
∞ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÙÔÓ ‰È·ÎﬁÙË ·ÛÊ·ÏÂ›·˜
ﬁÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ‰ÂÓ ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÁÈ· Ì·ÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.
μÚˆÌÈ¿ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· Û˘ÛÛˆÚÂ˘ÙÂ› & Ó·
ÚÔÎÏËıÂ› ˘ÚÎ·ÁÈ¿.

3 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ ÙÈ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ·ﬁ ÙÔ
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.

T· Ê›ÏÙÚ· ·¤ÚÔ˜ & ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜.
∞Ó Ù· Ê›ÏÙÚ· ·¤ÚÔ˜ ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÌÂ ÛÎﬁÓË, Ë
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· „‡ÍË˜ ı· ÌÂÈˆıÂ› & 6% ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ı· ¯·ıÂ›.

ŸÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ‰ÂÓ ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÁÈ· Ì·ÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈÎ‹
ÂÚ›Ô‰Ô.
1 ∫·ı·Ú›ÛÙÂ Ù· Ê›ÏÙÚ· ·¤ÚÔ˜ & ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ Ù·
ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·.
(∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÂÏ. "™˘ÓÙ‹ÚËÛË & ÂÈÛÎÂ˘‹")
2 ∂Ï¤ÁÍÙÂ ÙÈ˜ ÂÈÛﬁ‰Ô˘˜ & ÂÍﬁ‰Ô˘˜ ·¤ÚÔ˜ ÙË˜
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ & ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÁÈ· ÂÚ›ÙˆÛË
ÂÌÔ‰ÈÛÌÔ‡.
3 ∂Ï¤ÁÍÙÂ ·Ó ÙÔ ÁÂÈˆÌ¤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ.
∂Ó‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ‚¿ÛÂÈ

μÔËıËÙÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·
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™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ! ∂ÍÔÈÎÔÓÔÌÂ›ÛÙÂ ¯ÚﬁÓÔ & ¯Ú‹Ì·!
∂Ï¤ÁÍÙÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ÛËÌÂ›· ÚÈÓ ··ÈÙ‹ÛÙÂ ÂÈÛÎÂ˘‹.... ∞Ó Ë ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÈÌ¤ÓÂÈ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔÓ
‰È·ÓÔÌ¤· Û·˜.
¶ÂÚ›ÙˆÛË
TÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›.
T√ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË
Ì˘Úˆ‰È¿.
º·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ Ë Û˘Ì‡ÎÓˆÛË
‰È·ÚÚ¤ÂÈ ·ﬁ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ.
ΔÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
ÁÈ· 3 ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÎ›ÓËÛË
ÙÔ˘.

EÍ‹ÁËÛË
ñ Œ¯ÂÙÂ Ï·ı¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÒÚ· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡?
ñ Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› Ë ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹ ¤¯ÂÈ ÛÊ¿ÏÌ· Ô ‰È·ÎﬁÙË˜;
ñ ∂Ï¤ÁÍÙÂ ·Ó ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ì˘Úˆ‰È¿ ˘ÁÚ·Û›·˜, Ù· ¯·ÏÈ¿ & Ù· ¤ÈÏ· ‹
˘Ê¿ÛÌ·Ù· ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.
ñ ∏ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤ÚÔ˜ ·ﬁ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ „˘¯Ú·›ÓÂÈ ÙÔÓ
ıÂÚÌﬁ ·¤Ú· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.
ñ ∞˘Ùﬁ ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡.
ñ ¶ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 3 ÏÂÙ¿ & Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ.
ñ ∂›Ó·È ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤ÚÔ˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ; μÏ¤Â ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘
Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤ÚÔ˜.

¢ÂÓ „‡¯ÂÈ ‹ ‰ÂÓ
ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ·Ô‰ÔÙÈÎ¿.

ñ ∂Ó‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ó· Â›Ó·È ÔÏ‡ ıÂÚÌﬁ ﬁÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ›.
∂ÈÙÚ¤„ÙÂ ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÔıÂÚÌ·ÓıÂ›.
ñ Œ¯ÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÔÚÈÛÙÂ› Ï¿ıÔ˜;
ñ ∂›Ó·È ÔÈ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ› ÂÈÛﬁ‰Ô˘ ‹ ÂÍﬁ‰Ô˘ ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÌÔ‰ÈÛÌ¤ÓÔÈ;

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡
Â›Ó·È ıÔÚ˘‚Ò‰Ë˜.

ñ °È· Î¿ÔÈÔ ıﬁÚ˘‚Ô Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó ÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡.
- ∞˘Ùﬁ˜ Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ ·ﬁ ÙÔ ÊÚ¤ÔÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÂÓÙﬁ˜ ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡.
ñ °È· ¤Ó· ıﬁÚ˘‚Ô Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó Û˘ÌÈÂÛÙ‹˜ ·¤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ·ÙÌﬁÛÊ·ÈÚ·.
- ∞˘Ùﬁ˜ Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ ÙË˜ ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÂÓÙﬁ˜ ÙË˜
ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡.

∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜ ıÚ·‡ÛÌ·ÙÔ˜.

ñ ∞˘Ùﬁ˜ Ô ‹¯Ô˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ Û˘ÛÙÔÏ‹/‰È·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ÂÈÛﬁ‰Ô˘ ÙË˜ ÁÚ›ÏÈ·˜ Î.Ù.Ï. ÏﬁÁˆ
ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.

√ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ÙË˜ ¤Ó‰ÂÈÍË˜ ÙÔ˘
Ê›ÏÙÚÔ˘ (LED) Â›Ó·È ÂÓÂÚÁﬁ˜
(ON).

ñ °È· Î·ı·ÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘, ·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ◀ ÙÔ˘ ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ·.

∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ñ Œ¯ÂÈ ÛÊ¿ÏÌ· Ô ‰È·ÎﬁÙË˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜;
Â›Ó·È ·Ì˘‰Ú‹ ‹ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ó. ñ ∂›Ó·È ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÏÈÎﬁÙËÙ·;
√ Îˆ‰ÈÎﬁ˜ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË
‚Ï¿‚Ë˜ ·ﬁ ÙÒÛË ÎÂÚ·˘ÓÔ‡.

ñ ∞˘Ùﬁ ÙÔ ÚÔ˚ﬁÓ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÛÙÔ Î‡ÎÏˆÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ﬁ ˘ÂÚÊﬁÚÙˆÛË ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜.
∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ› ÛÊ¿ÏÌ·, ˆÛÙﬁÛÔ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ıÂˆÚÂ›Ù·È
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹. ªÂÙ¿ ·ﬁ ÌÂÚÈÎ¿ ÏÂÙ¿, Ë Û˘ÛÎÂ˘‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Î·ÓÔÓÈÎ¿.

∫·Ï¤ÛÙÂ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙÈ˜ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
- √ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ê‡ÛÈÎË Ì˘Úˆ‰È¿ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ› ﬁˆ˜ Ì˘Úˆ‰È¿ Î·ÌÌ¤ÓÔ˘, ¤ÓÙÔÓÔ˜ ıﬁÚ˘‚Ô˜. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙÂ ÙË
ÌÔÓ¿‰· & ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÙÔÓ ‰È·ÎﬁÙË ·ÛÊ·ÏÂ›·˜. ¶ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ Ó· ÂÈÛÎÂ˘¿ÛÂÙÂ ÌﬁÓÔÈ Û·˜ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ‹ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÎÎ›ÓËÛË.
- ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎﬁ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ ˙ÂÛÙﬁ ‹ Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓÔ.
- ∏ ·˘Ùﬁ-ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Îˆ‰ÈÎﬁ Ï¿ıÔ˘˜.
- ¢È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ﬁ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÎﬁÌ· & ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ÁÚ·Û›·˜.
- ∫¿ÔÈÔ˜ ‰È·ÎﬁÙË˜, ‰È·ÎﬁÙË˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜/ÁÂ›ˆÛË˜ ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛˆÛÙ¿.
√ ¯Ú‹ÛÙË˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ› ÙÔ Ù·ÎÙÈÎﬁ ¤ÏÂÁ¯Ô & Î·ı·ÚÈÛÌﬁ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÈ ÙËÓ ¯·ÌËÏ‹ ·ﬁ‰ÔÛË ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈ‰ÈÎ‹˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜, Ë ÂÚÁ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÛÎÂ˘¤˜ ÌﬁÓÔ.

