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ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Οδηγίες Συμβατότητας:     

 Τα μοντέλα UCROWN υιοθετούν RF (Radio Frequency) ασύρματα χειριστήρια. Η 

κλιματιστική μονάδα, πριν τη λειτουργία της, θα πρέπει να συντονιστεί με το 

τηλεχειριστήριο, διαφορετικά αυτό δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Πριν τη 

λειτουργία, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες και ακολουθήστε τις προτεινόμενες 

ενέργειες. 

Παρατηρήσεις: 

- Παρακαλώ προχωρήστε στη παρακάτω διαδικασία όντας σε απόσταση 2m από τη μονάδα. Η 

περιγραφόμενη διαδικασία απαιτείται να γίνει μία φορά. 

-Κατά τη διάρκεια της, το ασύρματο χειριστήριο και η μονάδα πρέπει να είναι σε κατάσταση standby. 

-Σε περίπτωση που η μονάδα δεν συντονιστεί με το χειριστήριο, επαναλάβετε τη διαδικασία. 

 

Με τη μονάδα σε κατάσταση Standby, πλησιάστε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα στα 2m και κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο “  / ” για 3s. Η κλιματιστική μονάδα θα συντονιστεί με το ασύρματο 

χειριστήριο αυτόματα. Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, θα ακουστούν 3 ηχητικά σήματα από τη μονάδα. 

Διαφορετικά, πλησιάστε περισσότερο τη μονάδα και προσπαθήστε ξανά. 
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Πλήκτρο ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

μονάδας) 

② Πλήκτρο +/- (αυξομείωση επιλογών) 

③ Πλήκτρο Cool (λειτουργία ψύξης) 

④ Πλήκτρο Heat (λειτουργία θέρμανσης) 

⑤ Πλήκτρο Fan (ταχύτητα ανεμιστήρα) 

⑥ Πλήκτρο IFEEL (λειτουργία I-Feel) 

⑦ Πλήκτρο κίνησης περσίδων πάνω-κάτω 

⑧ Πλήκτρο Mode (επιλογή λειτουργίας) 

⑨ Πλήκτρο κίνησης περσίδων αριστερά/δεξιά 

⑩ Πλήκτρο T-On/T-Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

χρονοδιακόπτη) 

⑪ Πλήκτρο Clock (ρύθμιση ρολογιού) 

⑫ Πλήκτρο /  (δεν διατίθεται/ιονιστής) 

⑬ Πλήκτρο Temp 

⑭ Πλήκτρο X-Fan 

⑮ Πλήκτρο Light (φωτισμού) 

⑯ Πλήκτρο Sleep (πρόγραμμα ύπνου) 

⑰ Πλήκτρο WIFI 
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ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ  

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Σημείωση: 

-Με την τροφοδοσία με ρεύμα της μονάδας, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η ένδειξη 

λειτουργίας  θα γίνει κόκκινη, οπότε και η μονάδα θα μπορεί να λειτουργήσει 

χρησιμοποιώντας το ασύρματο χειριστήριο. 

- Με τη μονάδα σε κατάσταση “on”, πατώντας ένα πλήκτρο , το εικονίδιο σήματος 

στην οθόνη του χειριστηρίου θα αναβοσβήσει μία φορά και από τη μονάδα θα ακουστεί ένας 

ήχος, που σημαίνει ότι το σήμα εστάλη στην μονάδα 

 

1. Πλήκτρο ON/OFF 

Με το πλήκτρο αυτό πραγματοποιείται η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας. Με 

την ενεργοποίηση της μονάδας, η ένδειξη λειτουργίας  στην εσωτερική μονάδα θα γίνει 

πράσινη και από την εσωτερική μονάδα θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. 

 

 

 

 

Τρόπος Λειτουργίας 

Αυτόματη Λειτουργία 

Ψύξη 

Αφύγρανση 

Ανεμιστήρας μόνο 

Θέρμανση 

Ρύθμιση ρολογιού 

Ταχύτητα ανεμιστήρα Turbo 

Λειτουργία X-FAN 

Αυτόματη λειτουργία Αθόρυβη 

λειτουργία 
Λειτουργία 

ύπνου 

Λειτουργία IFeel 

Παιδικό κλείδωμα 

8°C αντιπαγετική προστασία  

Κίνηση περσίδων πάνω-κάτω 

Κίνηση περσίδων αριστερά-δεξιά 

Ρυθμισμένη θερμοκρασία 

Τύπος ένδειξης θερμοκρασίας 
Λειτουργίες ύγρανσης 

Ισχύς μπαταρίας 

Αποστολή σήματος 

Ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα 

 

Ιονιστής 

Δεν διατίθεται 



Nippon-Δ.Μαυρογένης ΑΕ       Οδηγίες Χρήσεως Χειριστηρίου U-CROWN 

 

2. Πλήκτρο +/- 

Πατώντας μία φορά το πλήκτρο “+” (ή “-“) αυξάνεται (ή μειώνεται) η θερμοκρασία κατά 0,5°C. 

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο “+” (ή “-“) για 2s, η επιλεγμένη θερμοκρασία στο χειριστήριο 

θα αλλάξει γρήγορα. Αφού έχει ολοκληρωθεί  η ρύθμιση, αφήστε το πλήκτρο και η ένδειξη 

θερμοκρασίας στην εσωτερική μονάδα θα αλλάξει αντιστοίχως (η θερμοκρασία δεν αλλάζει 

όταν η μονάδα είναι σε κατάσταση auto). 

Στην περίπτωση ρύθμισης του χρονοδιακόπτη (TIMER), με τα πλήκτρα “+”και “-“ 

προσαρμόζεται η ώρα.  

 

3. Πλήκτρο ψύξης (COOL) 

Πατώντας το εν λόγω πλήκτρο η μονάδα θα μπει σε λειτουργία ψύξης. 

 

 

4. Πλήκτρο θέρμανσης (ΗΕΑΤ) 

Πατώντας το εν λόγω πλήκτρο η μονάδα θα μπει σε λειτουργία θέρμανσης. 

 

 

5. Πλήκτρο ανεμιστήρα (FAN) 

Πατώντας το εν λόγω πλήκτρο, μπορεί να ρυθμιστεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα κυκλικά ως 

εξής: χαμηλή (       ) ,χαμηλή μεσαία (           ), μεσαία (          ), μεσαία υψηλή (  ),                 

υψηλή (    ), turbo ( ), αυτόματο (AUTO), αθόρυβη (  ). 

 

 
Σημείωση: 

 Η επιλογή turbo δεν είναι διαθέσιμη υπό τις λειτουργίες Dry και Auto. 

 Αυτόματα ενεργοποιείται η αθόρυβη ταχύτητα όταν είναι ενεργή η λειτουργία ύπνου. 

 Στις λειτουργίες Dry και Auto η μονάδα δουλεύει σε χαμηλή ταχύτητα και δεν μπορεί να 

αλλάξει. 

 Υπό την επιλογή AUTO ταχύτητας ανεμιστήρα, η μονάδα θα επιλέξει αυτόματα την 

ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
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6. Πλήκτρο IFEEL  

Πατώντας το εν λόγω πλήκτρο θα εμφανιστεί στο χειριστήριο η ένδειξη . Έχοντας 

ενεργοποιήσει τη λειτουργία IFEEL, η μονάδα πληροφορείται από το τηλεχειριστήριο τη 

θερμοκρασία του χώρου στο  σημείο όπου αυτό βρίσκεται και η μονάδα προσαρμόζεται 

ανάλογα. Σκοπός είναι οι αυξημένες συνθήκες άνεσης στον χώρο γύρω από τον χρήστη. Έτσι αν 

π.χ. κατά τη λειτουργία της ψύξης η θερμοκρασία στο σημείο του χειριστηρίου είναι υψηλότερη 

από αυτήν στην περιοχή της μονάδας (εισαγωγή αέρα) τότε το μηχάνημα συνεχίζει να  

λειτουργεί μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία στο σημείο του χειριστηρίου. 

Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία IFEEL. 

 Ο χρήστης θα πρέπει να έχει το τηλεχειριστήριο κοντά του όταν ρυθμίζεται  η παραπάνω 

επιλογή. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε αντικείμενα που έχουν υψηλή ή 

χαμηλή θερμοκρασία, για να αποφύγετε λανθασμένη «ανάγνωση» της θερμοκρασίας 

του χώρου. 

 

 

7. Πλήκτρο  

Όταν η μονάδα λειτουργεί με απλή κίνηση περσίδων, πατώντας το εν λόγω πλήκτρο θα 

εμφανιστεί ή θα εξαφανιστεί η ένδειξη  κίνησης των περσίδων αριστερά-δεξιά. 

Όταν η μονάδα είναι OFF, πατώντας το πλήκτρο “+” και  ταυτόχρονα, θα γίνει αλλαγή από 

την απλή κίνηση των περσίδων σε σταθερή τους θέση. 

Κατά τη διάρκεια της αλλαγής το εικονίδιο  θα αναβοσβήσει δύο φορές. 

Όταν οι περσίδες είναι υπό σταθερή γωνία, πατώντας το πλήκτρο  η κίνηση των περσίδων 

αριστερά-δεξιά θα αλλάξει με την παρακάτω ακολουθία: 

 

   

 

 

8. Πλήκτρο Mode 

Πατώντας το εν λόγω πλήκτρο, γίνεται η επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας. 

Χωρίς ένδειξη (σταματά στη 

συγκεκριμένη θέση) 
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Όταν επιλέγεται η λειτουργία auto, η μονάδα θα λειτουργεί αυτόματα ανάλογα με τη 

θερμοκρασία του χώρου. Η επιλεγμένη θερμοκρασία δεν προσαρμόζεται και δεν εμφανίζεται.  

Με το πλήκτρο “FAN” προσαρμόζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα. Με το πλήκτρο “ ” / 

προσαρμόζεται η γωνία προσαγωγής του αέρα. 

Όταν επιλέγεται η λειτουργία Cool, με το πλήκτρο “+” ή “-“ προσαρμόζεται η θερμοκρασία, με 

το πλήκτρο “FAN” προσαρμόζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα και με το πλήκτρο “ ” / 

προσαρμόζεται η γωνία προσαγωγής του αέρα. 

Όταν επιλέγεται η λειτουργία Dry, η μονάδα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η ταχύτητα 

του ανεμιστήρα δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Με το πλήκτρο “ ” / προσαρμόζεται η 

γωνία προσαγωγής του αέρα. 

Όταν επιλέγεται η λειτουργία Fan, λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας της μονάδας. Με το πλήκτρο 

“FAN” προσαρμόζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα Με το πλήκτρο “ ” / προσαρμόζεται 

η γωνία προσαγωγής του αέρα. 

Όταν επιλέγεται η λειτουργία Heat, με το πλήκτρο “+” ή “-“ προσαρμόζεται η θερμοκρασία, με 

το πλήκτρο “FAN” προσαρμόζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα και με το πλήκτρο “ ” / 

προσαρμόζεται η γωνία προσαγωγής του αέρα. 

Σημειώσεις: 

 Για την αποφυγή κρύων ρευμάτων, όταν επιλέγεται η λειτουργία θέρμανσης (Heat), η 

εσωτερική μονάδα καθυστερεί 1~5 λεπτά να προσάγει αέρα (ο χρόνος καθυστέρησης εξαρτάται 

από την θερμοκρασία του χώρου). 

 Το θερμοκρασιακό εύρος μπορεί να ρυθμιστεί από το ασύρματο χειριστήριο: 16~30°C 

  

 

9. Πλήκτρο   

Όταν η μονάδα λειτουργεί με απλή κίνηση περσίδων, πατώντας το εν λόγω πλήκτρο θα 

εμφανιστεί ή θα εξαφανιστεί η ένδειξη  κίνησης των περσίδων πάνω-κάτω. 
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Όταν η μονάδα είναι OFF, πατώντας το πλήκτρο “+” και  ταυτόχρονα, θα γίνει αλλαγή από 

την απλή κίνηση των περσίδων σε σταθερή τους θέση. 

Κατά τη διάρκεια της αλλαγής το εικονίδιο  θα αναβοσβήσει δύο φορές. 

Όταν οι περσίδες είναι υπό σταθερή γωνία, πατώντας το πλήκτρο  η κίνηση των περσίδων 

πάνω-κάτω θα αλλάξει με την παρακάτω ακολουθία: 

 

 

 

 

 

10. Πλήκτρο Τ-ON/T-OFF 

T-ON Πλήκτρο: 

Ρυθμίζει την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη. Πατώντας το, εξαφανίζεται το εικονίδιο 

και η ένδειξη “ON” στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει. Πατώντας το πλήκτρο “+” ή “-“ 

προσαρμόζεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Κάθε πάτημα των πλήκτρων “+” ή “-“ αυξάνει ή 

μειώνει αντίστοιχα τη ρύθμιση κατά 1 min. Με παρατεταμένο πάτημα (πάνω από 2s), η αλλαγή 

γίνεται γρήγορα μέχρι η ώρα να φτάσει στην επιθυμητή της τιμή. Επιβεβαιώστε πατώντας το 

πλήκτρο “T-ON”. Η ένδειξη “ON” θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Θα εμφανίστεi και πάλι το 

εικονίδιο . Η επιλογή TIMER-ON, εφόσον είναι ενεργοποιημένη, αναιρείται πατώντας το 

πλήκτρο “T-ON”. 

T-OFF Πλήκτρο: 

Ρυθμίζει την ώρα απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη. Πατώντας το, εξαφανίζεται το 

εικονίδιο και η ένδειξη “OFF” στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει. Πατώντας το πλήκτρο 

“+” ή “-“ προσαρμόζεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Κάθε πάτημα των πλήκτρων “+” ή “-“ 

αυξάνει ή μειώνει αντίστοιχα τη ρύθμιση κατά 1 min. Με παρατεταμένο πάτημα (πάνω από 2s), 

η αλλαγή γίνεται γρήγορα μέχρι η ώρα να φτάσει στην επιθυμητή της τιμή. Επιβεβαιώστε 

πατώντας το πλήκτρο “T-OFF”. Η ένδειξη “OFF” θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Θα εμφανιστεί 

και πάλι το εικονίδιο . Η επιλογή TIMER-OFF, εφόσον είναι ενεργοποιημένη, αναιρείται 

πατώντας το πλήκτρο “T-OFF”. 

 

Χωρίς ένδειξη 

(σταματά στη 

συγκεκριμένη 

θέση) 
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Σημειώσεις: 

 Όταν η μονάδα είναι σε κατάσταση ON ή OFF, μπορεί να γίνει ταυτόχρονη ρύθμιση του T-

OFF ή T-ON. 

 Πριν τη ρύθμιση των T-ON, T-OFF παρακαλώ ρυθμίστε την ώρα. 

 Μετά την ενεργοποίηση του Timer ON , Timer OFF μπαίνει σε ισχύ ένας συνεχής κύκλος.  Η 

μονάδα θα ξεκινά και θα σταματά τη λειτουργία της σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του 

χρονοδιακόπτη. Το πλήκτρο ON/OFF δεν επηρεάζει τη ρύθμιση αυτή. Για την ακύρωση της 

επιλογής χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο. 

 

 

 

11. Πλήκτρο Ρολογιού 

Το πλήκτρο ρυθμίζει το ρολόι. Το εικονίδιο στο ασύρματο χειριστήριο θα αρχίσει να 

αναβοσβήνει και πρέπει να πατηθούν τα πλήκτρα “+” ή “-“ για να ρυθμιστεί η ώρα. Κάθε 

πάτημα των πλήκτρων “+” ή “-“ θα αυξήσει ή μειώσει την ώρα κατά 1min. Με παρατεταμένο 

πάτημα τουλάχιστον 2s η ρύθμιση θα αλλάζει γρήγορα, μέχρι την επιθυμητή ώρα. Πατήστε το 

πλήκτρο “CLOCK” για επιβεβαίωση, οπότε και το εικονίδιο θα σταματήσει να 

αναβοσβήνει. 

 

Σημειώσεις: 

 Η ρύθμιση του ρολογιού γίνεται σε μορφή 24ώρου. 

 Το κενό μεταξύ δυο λειτουργιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5s. Διαφορετικά το ασύρματο 

χειριστήριο θα εξέλθει της κατάστασης ρυθμίσεων. Το ίδιο ισχύει και για το  Τimer On/Timer 

Off.  

 

12. Πλήκτρο  

Πατώντας το πλήκτρο, ενεργοποιείται η λειτουργία του ιονιστή και στην οθόνη εμφανίζεται το 

εικονίδιο . Για την απενεργοποίηση του ιονιστή πατήστε ξανά το πλήκτρο. 
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13. Πλήκτρο Temp 

Πατώντας το πλήκτρο, επιλέγετε διαδοχικά τις διαθέσιμες ενδείξεις θερμοκρασίας όπως α) την 

επιλεγμένη θερμοκρασία χώρου (τροποποιείται με το πλήκτρο αυξομείωσης +/-), β) την 

τρέχουσα θερμοκρασία χώρου, γ) εξωτερική θερμοκρασία (δεν υποστηρίζεται από όλες τις 

συσκευές). 

 

14. Πλήκτρο X-FAN 

Πατώντας το πλήκτρο αυτό στη λειτουργία Cool ή Dry, θα εμφανιστεί το εικονίδιο και ο 

εσωτερικός ανεμιστήρας θα συνεχίσει τη λειτουργία του για 2 min ακόμα από το σβήσιμο της 

μονάδας για να «στεγνώσει» την εσωτερική μονάδα. Προκαθορισμένη επιλογή είναι το X-FAN 

Off. Η επιλογή X-FAN δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Auto, Fan ή Heat. 

 

15. Πλήκτρο φωτισμού 

Πατώντας το πλήκτρο αυτό, σβήνει ο φωτισμός ενδείξεων στην εσωτερική μονάδα. Πατώντας 

ξανά, ο φωτισμός επανέρχεται. 

 

 

16. Πλήκτρο προγράμματος ύπνου 

Πατώντας το πλήκτρο αυτό, μπορεί να επιλεγεί το Sleep 1, Sleep 2, Sleep 3, Sleep 4 ή ακύρωση, 

με την παρακάτω ακολουθία: 

 

Στα προγράμματα 1 και 2, η μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με κάποιες προ-ρυθμισμένες 

καμπύλες θερμοκρασίας. 

 Πρόγραμμα 3-Ρύθμιση: είναι η ρύθμιση της καμπύλης ύπνου υπό το πρόγραμμα ύπνου DIY 

(πρόγραμμα που προσαρμόζει ο χρήστης): 

(1)Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο ”Temp” , το ασύρματο χειριστήριο θα μπει σε 

προσωποποιημένο πρόγραμμα ύπνου. Στην περίπτωση αυτή ο χρονοδιακόπτης θα έχει την 

ένδειξη «1hr», η ένδειξη θερμοκρασίας θα είναι η αντίστοιχη της τελευταίας θερμοκρασιακής 

καμπύλης που ρυθμίστηκε και θα αναβοσβήνει.  
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(2)Πιέστε τα πλήκτρα “+”ή “-“ για να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Στη συνέχεια 

πατήστε το πλήκτρο “Temp” για επιβεβαίωση. 

(3)Την στιγμή αυτή, η ένδειξη στον χρονοδιακόπτη θα αυξηθεί αυτόματα κατά 1 hr. Η 

θερμοκρασιακή ένδειξη θα είναι αντίστοιχη της τελευταίας θερμοκρασιακής καμπύλης που 

ρυθμίστηκε και θα αναβοσβήνει.  

(4)Επαναλάβετε τα βήματα (2) και (3) μέχρι η 8ώρη ρύθμιση της θερμοκρασίας ολοκληρωθεί 

και η καμπύλη ύπνου ρυθμιστεί επιτυχώς. 

 Πρόγραμμα 3-αναζήτηση: είναι η αναζήτηση της καμπύλης ύπνου υπό το DIY πρόγραμμα 

ύπνου: 

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τη ρυθμισμένη καμπύλη ύπνου βάσει του τρόπου ρύθμισης 

της καμπύλης. Εισάγεται τη ρύθμιση του προσωποποιημένου ύπνου χωρίς να αλλάξετε τη 

θερμοκρασία και πατήστε το πλήκτρο “Temp” για επιβεβαίωση. 

 

Σημείωση: 

Στην παραπάνω διαδικασία ρύθμισης ή αναζήτησης, αν δεν πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο για 

10s, το ασύρματο χειριστήριο θα διακόψει τη διαδικασία αυτόματα της και θα επανέλθει στην 

αρχική οθόνη. Η διαδικασία θα διακοπεί, επίσης, σε περίπτωση που πατηθεί ένα εκ των 

πλήκτρων “On/Off”, “Mode”, “Timer”, “Humidity”, “Sleep”, “Cool”, “Heat”. 

 Πρόγραμμα 4 - Siesta mode: είναι το πρόγραμμα στο οποίο η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 

αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προγράμματος. 

Η λειτουργία ύπνου θα απενεργοποιηθεί στην περίπτωση που η μονάδα επανεκκινήσει μετά 

από διακοπή ρεύματος και δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν η μονάδα λειτουργεί υπό “Auto 

mode”. 

 

 

17. Πλήκτρο wifi 

Πατώντας το πλήκτρο “Wifi” για 3s συνεχόμενα θα ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί η εν λόγω 

λειτουργία. 

Όταν η μονάδα είναι σε κατάσταση Οff, πατήστε το πλήκτρο Mode και το πλήκτρο Wifi για να 

ρυθμίσετε τις παραμέτρους και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία wifi. 
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Σχετικά με την επιλογή X-Fan 

Η εν λόγω επιλογή δηλώνει ότι η υγρασία από την εσωτερική μονάδα θα αποβληθεί με τη 

συνέχιση της λειτουργίας του ανεμιστήρα, αφού η μονάδα έχει σταματήσει τη λειτουργία της, 

για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας. 

Με ενεργοποιημένη την επιλογή X-FAN: πατώντας το πλήκτρο ON/OFF για να σταματήσει η 

μονάδα, ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα συνεχίσει τη λειτουργία του για ακόμα 2min σε χαμηλή 

ταχύτητα. Πατώντας το πλήκτρο X-FAN θα σταματήσει ο ανεμιστήρας αμέσως. 

Με απενεργοποιημένη την επιλογή X-FAN: πατώντας το πλήκτρο ON/OFF όλη η μονάδα θα 

σταματήσει αμέσως. 

 

Σχετικά με το AUTO RUN 

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή AUTO RUN, δεν θα υπάρχει ένδειξη θερμοκρασίας στην 

οθόνη του τηλεχειριστηρίου και η μονάδα θα επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία 

σύμφωνα με τη θερμοκρασία του χώρου και για να δημιουργήσει περιβάλλον άνεσης. 

 

Σχετικά με το Κλείδωμα του χειριστηρίου (Lock) 

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “+” και “-“ για να κλειδώσετε ή ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο. 

Αν το ασύρματο χειριστήριο είναι κλειδωμένο θα εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο και 

πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο το εικονίδιο θα αναβοσβήσει 3 φορές. Αν το χειριστήριο δεν 

είναι κλειδωμένο, τότε με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου το εικονίδιο θα εξαφανιστεί.  

 

Σχετικά με την αλλαγή από Fahrenheit σε Celsious 

Όταν η μονάδα είναι σε κατάσταση Off, πατήστε τα πλήκτρα Mode και “-“ ταυτόχρονα για να 

γίνει αλλαγή μεταξύ °C και F. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Μετά τη τροφοδοσία με ρεύμα της μονάδας, πατήστε στο τηλεχειριστήριο το πλήκτρο 

ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. 

2. Πατήστε το πλήκτρο “Mode” για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία: Auto, Cool, Dry, 

Fan, Heat. 

3. Πατήστε τα πλήκτρα “+” ή  “-“  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. (η 

θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν η μονάδα είναι στη λειτουργία Auto) 



Nippon-Δ.Μαυρογένης ΑΕ       Οδηγίες Χρήσεως Χειριστηρίου U-CROWN 

 

4. Πατήστε το πλήκτρο “Fan” για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: Auto, Low, 

Medium, High. 

5. Πατήστε το πλήκτρο “Swing” για να επιλέξετε τη γωνία προσαγωγής του αέρα. 

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

1. Στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου πιέστε το σημείο με την 

ένδειξη όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα και τραβήξτε 

απαλά προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη το κάλυμμα 

των μπαταριών. 

2. Αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες (ΑΑΑ 1.5V) τοποθετώντας τις 

με τη προτεινόμενη πολικότητα. 

3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.  

 

Το επίπεδο της μπαταρίας θα εμφανίζεται στο χειριστήριο. Όταν η 

ένδειξη αναβοσβήνει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες, 

διαφορετικά το χειριστήριο δεν θα μπορεί να λειτουργεί σωστά.  

Σημείωση: 

 Για τη λειτουργία του θα πρέπει το σημείο απ’ όπου στέλνει τα σήματα το χειριστήριο να 

είναι στραμμένο στο παραθυράκι της εσωτερικής μονάδας.  

 Η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 

8-9m και δεν θα πρέπει να παρεμβάλλονται εμπόδια. 

 Η ύπαρξη ασύρματου τηλεφώνου ή λάμπας φθορισμού μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, 

για το λόγο αυτό κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στη μονάδα για να λειτουργήσει σωστά. 

  Όταν απαιτείται, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες ίδιου τύπου. 

 Όταν δεν χρησιμοποιείτε για καιρό το τηλεχειριστήριο, προτείνεται να αφαιρείτε τις 

μπαταρίες. 

 Όταν οι ενδείξεις στο χειριστήριο είναι θολές ή δεν εμφανίζονται καθόλου, αντικαταστήστε 

τις μπαταρίες. 

 

   : η  συγκεκριμένη  λειτουργία δεν υποστηρίζεται από αυτό το μοντέλο 

 


