
Εγχειρίδιο Χρήστη

∆ιαιρούµενο κλιµατιστικό οικιακής χρήσης

Σειρά Hansol DC Inverter
Το παρόν αφορά τα παρακάτω µοντέλα της GREE

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας στην αγορά ενός κλιµατιστικού της Gree.
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν από την λειτουργία της συσκευής. 

GRS - 101 EI/JSH  - N2 
GRS - 121 EI/JSHA - N2 
GRS - 181 EI/JSHA - N2 
GRS - 241 EI/JSHA - N2 

GRS - 121 EI/JSH2 - N2 
GRS - 181 EI/JSH2 - N2 
GRS - 241 EI/JSH2 - N2 
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Τα µέρη της συσκευής
Εσωτερική µονάδα

Eξωτερική µονάδα

Eίσοδος αέρα

Eίσοδος αέρα

 Έξοδος αέρα

Έξοδος αέρα

Ψύξη

Aφύγρανση

Θέρµανση

Ενεργοποίηση

Ρύθµιση θερµοκρασίας.

Τα εικονίδια που εµφανίζονται:
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Ονοµασία και λειτουργία - Χειριστήριο
Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας του 
κλιµατιστικού στον ηλεκτρικό πίνακα ή 
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
πριν την συντήρηση και τον καθαρισµό 
του κλιµατιστικού. Μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή τραυµατισµός.

Μην χρησιµοποιείτε την πρίζα 
τροφοδοσίας ρεύµατος ή την συσκευή 
µε βρεγµένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία.

 Μην χρησιµοποιείτε προέκταση ή 
πολύπριζο. Μην βάζετε ποτέ την συσκευή 
στην ίδια πρίζα µε άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές. Μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. (Αφορά 
συσκευές µε εξοπλισµένες µε πρίζα) 

Σε περίπτωση δυσάρεστης οσµής 
καµένου ή καπνού, κλείστε αµέσως τον 
διακόπτη τροφοδοσίας ρεύµατος της 
πρίζας ή της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
και επικοινωνήστε µε ηλεκτρολόγο ή 
τον τεχνικό της Gree. (Αφορά όλες τις 
συσκευές)

Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας του 
κλιµατιστικού στον ηλεκτρικό πίνακα ή 
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
όταν πρόκειται να µην χρησιµοποιηθεί για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα πρέπει 
να εγκατασταθεί ασφαλειοδιακόπτης 
στην παροχή ρεύµατος του κλιµατιστικού 
µηχανήµατος ή της πρίζας στην οποία 
είναι συνδεδεµένο. (Αφορά όλες τις 
συσκευές)

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι 
σωστά συνδεδεµένη µε την γείωση 
της εγκατάστασης ώστε να αποφύγετε 
ατυχήµατα ηλεκτροπληξίας. (Αφορά όλες 
τις συσκευές)

Τοποθετήστε σωστά στη θέση της τη 
πρίζα τροφοδοσίας ρεύµατος. Μην 
βγάζετε την πρίζα  κατά την διάρκεια 
λειτουργίας του κλιµατιστικού. Μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία, υπερθέρµανση 
ή πυρκαγιά. (Αφορά συσκευές µε 
εξοπλισµένες µε πρίζα)

Μην κόβετε, ή φθείρετε το καλώδιο 
ρεύµατος της συσκευής. Μην 
χρησιµοποιείτε καλώδιο αµφιβόλου 
ποιότητας. Μπορεί να προκληθεί 
υπερθέρµανση ή πυρκαγιά. (Αφορά όλες 
τις συσκευές)
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Ονοµασία και λειτουργία - ΧειριστήριοΠροφυλάξεις ασφαλείας

Σε περίπτωση υπερβολικής τάσης του 
ρεύµατος υπάρχει υψηλή πιθανότητα 
βλάβης στα ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά 
µέρη της µονάδας. Στην περίπτωση 
χαµηλής τάσης υπάρχει πιθανότητα 
δυσλειτουργίας και έντονων δονήσεων 
του συµπιεστή και βλάβης του ψυκτικού 
κυκλώµατος και των ηλεκτρικών µερών.

Επιλέξτε την κατάλληλη επιθυµητή 
θερµοκρασία για να επιτύχετε εξοικονόµηση 
ρεύµατος. Η ενδεδειγµένη διαφορά 
θερµοκρασίας µεταξύ του εσωτερικού 
χώρου και του περιβάλλοντος είναι
από 5 έως 7 oC. 

Μην χρησιµοποιείτε το κλιµατιστικό µε 
ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Σπαταλάτε ενέργεια 
ενώ έχετε παράλληλα µειωµένη απόδοση.

Μην φράσσετε την είσοδο ή την έξοδο 
του αέρα µε αντικείµενα ή ρούχα. Έχει 
σαν αποτέλεσµα µειωµένη απόδοση 
και δυσλειτουργία που πιθανώς να 
προξενήσει βλάβη.

∆ιατηρήστε εύφλεκτα υλικά και σπρέι 
µακριά από την µονάδα. Μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. 

Εγκαταστήστε την εξωτερική µονάδα 
σε σταθερή βάση. Σε διαφορετική 
περίπτωση υπάρχει πιθανότητα πτώσης και 
τραυµατισµού. (απαγορευτικό)

Μην πατάτε ή τοποθετείτε αντικείµενα στην 
εξωτερική µονάδα. Υπάρχει πιθανότητα 
πτώσης και τραυµατισµού. (απαγορευτικό)

Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε 
την µονάδα µόνοι σας. Μπορεί να 
προκληθεί µεγαλύτερη βλάβη όπως 
και ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
Επικοινωνήστε µε τον τεχνικό της Gree. 
(απαγορευτικό)

Για να τροποποιήσετε την διεύθυνση της 
ροής του αέρα σε κάθετη ή οριζόντια 
θέση χρησιµοποιείστε το τηλεχειριστήριο 
ρυθµίζοντας την οριζόντια ή κάθετη 
περσίδα.
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Προφυλάξεις ασφαλείαςΟνοµασία και λειτουργία - ΧειριστήριοΠροφυλάξεις ασφαλείας

Μην βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείµενα στην είσοδο ή έξοδο 
του αέρα. Μπορεί να προκληθεί ατύχηµα. 

Μην εκθέτετε κατοικίδια ή φυτά απευθείας στην ροή του αέρα. 
Πιθανόν να έχει αρνητικές συνέπειες για αυτά.

Μην εκθέτετε το σώµα σας απευθείας στον ψυχρό αέρα. Πιθανόν 
να προκληθούν προβλήµατα υγείας. 

Μην χρησιµοποιείτε το κλιµατιστικό για διατήρηση τροφίµων, 
στέγνωµα ρούχων ή άλλους σκοπούς. (απαγορευτικό)

Μην βρέχετε το κλιµατιστικό. Μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή βλάβη.

Μην εγκαθιστάτε το κλιµατιστικό πάνω από εστία ανοιχτής 
φωτιάς. Μπορεί να προκληθούν καυσαέρια CO εξαιτίας 
ατελούς καύσης τα οποία µεταφέρονται στους χώρους της 
κατοικίας σας.
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Ποµπός σήµατος

Λειτουργία ασύρµατου χειριστηρίου

Ασύρµατο χειριστήριο

Σηµείωση:
• Σιγουρευτείτε ότι δεν µεσολαβούν εµπόδια ανάµεσα στο χειριστήριο
 και στον δέκτη του σήµατος.  

• Μην ρίχνετε ή πετάτε το χειριστήριο.  

• Προφυλάξτε το χειριστήριο από υγρά και την απευθείας έκθεση του
 στο ηλιακό φώς ή εστίες θερµότητας.

Πλήκτρο ΟΝ/OFF

[Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το κλιµατιστικό]

Πλήκτρο MODE

 [Πιέζοντάς το διαδοχικά ρυθµίζει τον τρόπο 
λειτουργίας του κλιµατιστικού ανάµεσα σε: 
Αυτόµατη λειτουργία, Ψύξη, Θέρµανση, 
Αφύγρανση και Ανακύκλωση (ανεµιστήρας 
µόνον). Στην Αυτόµατη λειτουργία η θερµοκρασία 
δεν εµφανίζεται

Πλήκτρο FAN

[Ρυθµίζει την ταχύτητα του ανεµιστήρα.
Μπορείτε να επιλέξετε κυκλικά µεταξύ 5 επιλογών: 
χαµηλής, χαµηλής-µεσαίας, µεσαίας, υψηλής-
µεσαίας, και υψηλής ταχύτητας.
Στην λειτουργία αφύγρανσης µόνο η χαµηλή 
ταχύτητα είναι διαθέσιµη.]

Πλήκτρο +

 [Η επιθυµητή θερµοκρασία αυξάνεται
κατά έναν βαθµό. Κρατώντας το πλήκτρο 
πατηµένο για 2 δευτερόλεπτα οι τιµές της 
θερµοκρασίας θα αυξάνονται γρήγορα µέχρι 
να το αφήσετε.]

Πλήκτρο -

[Η επιθυµητή θερµοκρασία µειώνεται κατά έναν 
βαθµό. Κρατώντας το πλήκτρο αυτό πατηµένο 
για 2 δευτερόλεπτα οι τιµές της θερµοκρασίας 
θα µειώνονται γρήγορα µέχρι να το αφήσετε. 
Στην λειτουργία AUTO (αυτόµατη) η θερµοκρασία 
δεν ρυθµίζεται, ενώ πατώντας το πλήκτρο θα 
σταλεί µόνον σήµα. Εύρος ρύθµισης 16-30οC]

Αυτόµατη λειτουργία

Ψύξη

Αφύγρανση

Ανακύκλωση (ανεµιστήρας µόνον)

Θέρµανση
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Λειτουργία ασύρµατου χειριστηρίου

Σηµείωση:
• Σιγουρευτείτε ότι δεν µεσολαβούν εµπόδια ανάµεσα στο χειριστήριο
 και στον δέκτη του σήµατος.  
• Μην ρίχνετε ή πετάτε το χειριστήριο.  
• Προφυλάξτε το χειριστήριο από υγρά καθώς και την απευθείας
 έκθεση στο ηλιακό φώς ή εστίες θερµότητας. 

Ασύρµατο χειριστήριο

Πλήκτρο CLOCK

[Πλήκτρο ρύθµισης ώρας. Πιέζοντας το πλήκτρο 
αναβοσβήνει η ένδειξη . Εντός 5 δευτερολέπτων 
και µε την χρήση των πλήκτρων + / - ρυθµίστε την 
ώρα. Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο επιβεβαιώνετε 
την ρύθµιση και το εικονίδιο εµφανίζεται 
σταθερά.

Πλήκτρο LIGHT

[Φωτισµός της οθόνης του µηχανήµατος.
Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό σε κατάσταση λειτουργίας 
είτε και όχι ενεργοποιείτε τον φωτισµό στην οθόνη 
ενδείξεων της εσωτερικής µονάδα.] 

Πλήκτρο TURBO

 [Ενεργοποίηση λειτουργίας TURBO. Κατά τη λειτουργία 
αυτή ο εσωτερικός ανεµιστήρας της µονάδας 
λειτουργεί στην µέγιστη ταχύτητα, ώστε να επιτευχθεί 
ταχύτερα η επιθυµητή θερµοκρασία στην ψύξη και 
θέρµανση.]

Πλήκτρο X-FAN

[Λειτουργία αποµάκρυνσης υγρασίας της 
εσωτερικής µονάδας.
Πιέζοντας το πλήκτρο X-FAN, το εικονίδιο 
θα εµφανιστεί και ο ανεµιστήρας της εσωτερικής 
µονάδας θα λειτουργεί για 10 λεπτά πέραν της 
απενεργοποίησης του µηχανήµατος. Η λειτουργία 
αυτή είναι διαθέσιµη στην ψύξη και αφύγρανση.]

Πλήκτρο TEMP

[Επιλογή διαθέσιµων ενδείξεων Θερµοκρασίας. 
Πιέζοντας το πλήκτρο επιλέγετε διαδοχικά τις 
διαθέσιµες ενδείξεις θερµοκρασίας όπως
α) την επιλεγµένη θερµοκρασία χώρου 
(τροποποιείται σε συνδυασµό µε το πλήκτρο 
αυξοµείωσης + / - ), 
β) την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου και γ) 
εξωτερική θερµοκρασία (δεν υποστηρίζεται 
από όλες τις συσκευές). Πιέζοντας το πλήκτρο 
+ αυξάνετε την θερµοκρασία κατά 1 °C 
ενώ πιέζοντας  το πλήκτρο – µειώνετε την 
θερµοκρασία κατά 1 °C.]

Πλήκτρο QUIET

[Ενεργοποιεί την λειτουργία περιορισµού του θορύβου. 
Πιέζοντας το πλήκτρο επιλέγετε διαδοχικά την αυτόµατη 
λειτουργία περιορισµού θορύβου

(εµφανίζεται το AUTO και  ) ή την απλή λειτουργία 
περιορισµού θορύβου (εµφανίζεται µόνο

το εικονίδιο ). ∆εν είναι διαθέσιµη στις λειτουργίες 
αφύγρανσης και ανακύκλωσης].
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Λειτουργία ασύρµατου χειριστηρίου

Πλήκτρο κίνησης της οριζόντιας περσίδας.  

[Ενεργοποιεί την αυτόµατη κίνηση της κάθετης περσίδας. 
Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο για να ρυθµίσετε την 
διεύθυνση ροής του αέρα
ανάµεσα σε 

Πλήκτρο κίνησης της κατακόρυφης περσίδας

[Ενεργοποιεί την αυτόµατη κίνηση της οριζόντιας
περσίδας. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο για να ρυθµίσετε
την διεύθυνση ροής του αέρα ανάµεσα σε

Πλήκτρο TIMER OFF.

[Πιέζοντας το πλήκτρο κατά την λειτουργία 
τ η ς  µ ο νά δ α ς  ε ι σ έ ρ χ ε σ θ ε  σ τ ο  µ ε νο ύ 
χρονοπρογραµµατισµού απενεργοποίησης. 
Το εικονίδιο TIMER OFF θα αναβοσβήνει.
Η µέθοδος προγραµµατισµού είναι παρόµοια µε 
τον προγραµµατισµό ενεργοποίησης.]

Πλήκτρο TIMER OΝ

[Πιέζοντας το πλήκτρο εισέρχεσθε στο µενού ρύθµισης 
του χρόνου προγραµµατισµού ενεργοποίησης της 
µονάδας. Το εικονίδιο ON θα αναβοσβήνει ενώ το 
εικονίδιο  θα εξαφανιστεί. Εντός 5 δευτερολέπτων 
και µε την χρήση των πλήκτρων + / – επιλέξτε τον 
χρόνο ενεργοποίησης. Πιέζοντας  το πλήκτρο ξανά 
ολοκληρώνετε την ρύθµιση επιτυχώς, ενώ πιέζοντας 
ξανά την ακυρώνετε.

Πλήκτρο IFEEL

[Π ιέζοντας το  πλήκτρο ενεργοπο ιε ί τε  ή 
απενεργοποιείτε τη λειτουργία i-feel. Η ένδειξη
i-feel θα εµφανιστεί ή θα σβήσει αντίστοιχα.
Κατά τη λειτουργία αυτή, η µονάδα πληροφορείται 
την θερµοκρασία του χώρου από το τηλεχειριστήριο 
κάθε 3 λεπτά. Σκοπός είναι οι αυξηµένες συνθήκες 
άνεσης στον χώρο γύρω από τον χρήστη. Έτσι εάν 
π.χ. κατά την 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. 

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

Το χειριστήριο περιλαµβάνει λειτουργίες που ενδέχεται 
να µην περιλαµβάνονται σε κάποια µοντέλα.
Επιλεγόντας µία από τις 3 θέσεις το µηχάνηµα
εκτελεί την ίδια λειτουργία

Πλήκτρο Η & S

[Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη.]

Σηµείωση:
• Σιγουρευτείτε ότι δεν µεσολαβούν εµπόδια ανάµεσα στο χειριστήριο
 και στον δέκτη του σήµατος.  
• Μην ρίχνετε ή πετάτε το χειριστήριο.  
• Προφυλάξτε το χειριστήριο από υγρά καθώς και την απευθείας
 έκθεση στο ηλιακό φώς ή εστίες θερµότητας. 

Ασύρµατο χειριστήριο
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Λειτουργία ασύρµατου χειριστηρίου

Πλήκτρο Sleep

• Πλήκτρο Sleep: [Πλήκτρο ενεργοποίησης – επιλογής και απενεργοποίησης 
προκαθορισµένου προγράµµατος ύπνου Sleep1() Sleep2 () Sleep3(). Πιέζοντας το 
πλήκτρο επιλέγετε διαδοχικά µεταξύ των προκαθορισµένων προγραµµάτων και της 
απενεργοποίησής τους.

• Sleep1: Κατά την λειτουργία της ψύξης ή αφύγρανσης, µε την πάροδο 1 ώρας, η 
επιλεγµένη επιθυµητή θερµοκρασία θα αυξηθεί κατά 1οC, ενώ µετά από διάστηµα 2 
ωρών η επιθυµητή θερµοκρασία θα αυξηθεί κατά 2οC και θα παραµείνει σταθερή. Κατά 
την λειτουργία της θέρµανσης, µε την πάροδο 1 ώρας η επιθυµητή θερµοκρασία θα 
µειωθεί κατά 1οC, ενώ µετά από 2 ώρες η επιθυµητή θερµοκρασία θα µειωθεί κατά 2οC 
και θα παραµείνει σε σταθερή. 

• Sleep2: Η µονάδα λειτουργεί µε βάση προκαθορισµένες καµπύλες θερµοκρασίας.
Στην ψύξη: Εάν κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Sleep2 η ρυθµισµένη επιθυµητή 
θερµοκρασία είναι µεταξύ 16~23οC, για κάθε 1 ώρα λειτουργίας η επιθυµητή θερµοκρασία 
θα αυξάνεται κατά 1οC. Μετά από αύξηση 3οC η επιθυµητή θερµοκρασία θα σταθεροποιηθεί 
για άλλες 4 ώρες. Μετά από λειτουργία 7 ωρών η επιθυµητή θερµοκρασία θα µειωθεί 
κατά 1οC και η µονάδα θα λειτουργεί σταθερά.
Εάν κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Sleep2 η επιθυµητή θερµοκρασία είναι 
µεταξύ 24~27οC, για κάθε 1 ώρα λειτουργίας η επιθυµητή θερµοκρασία θα αυξάνεται 
κατά 1οC και µετά από αύξηση 2οC η επιθυµητή θερµοκρασία θα σταθεροποιηθεί για 5 
ώρες. Μετά από λειτουργία 7 ωρών η επιθυµητή θερµοκρασία θα µειωθεί κατά 1οC και η 
µονάδα θα λειτουργεί σταθερά.
Εάν κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Sleep2 η επιθυµητή θερµοκρασία είναι 30οC, 
µετά από λειτουργία 7 ωρών η επιθυµητή θερµοκρασία θα µειωθεί κατά 1οC και η µονάδα 
θα λειτουργεί σταθερά.
Στην Θέρµανση: Εάν κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Sleep2 η επιθυµητή 
θερµοκρασία είναι 16οC, η µονάδα θα λειτουργεί σταθερά.
Εάν κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Sleep2 η επιθυµητή θερµοκρασία είναι µεταξύ 
17~20οC, µετά από 1 ώρα λειτουργίας η επιθυµητή θερµοκρασία θα µειώνεται κατά 1οC, 
και η µονάδα θα λειτουργεί σταθερά. 
Εάν κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Sleep2 η επιθυµητή θερµοκρασία είναι µεταξύ 
21~27οC, για κάθε 1 ώρα λειτουργίας η επιθυµητή θερµοκρασία θα µειώνεται κατά 1οC, 
µετά από µείωση 2οC η µονάδα θα λειτουργεί σταθερά.
Εάν κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Sleep2 η επιθυµητή θερµοκρασία είναι µεταξύ 
28~30οC, για κάθε 1 ώρα λειτουργίας η επιθυµητή θερµοκρασία θα µειώνεται κατά 1οC, 
µετά από µείωση 3οC η µονάδα θα λειτουργεί σταθερά.

• Sleep3: Η καµπύλη ρύθµισης της επιθυµητής θερµοκρασίας καθορίζεται από τον 
χρήστη συµφώνα µε τα παρακάτω βήµατα:
(1) Αφού επιλέξετε το Sleep3 πιέστε το πλήκτρο «TURBO» σταθερά µέχρι να εισέλθετε 
στο µενού ρύθµισης της προσωπικής καµπύλης θερµοκρασίας του χρήστη. Στο πεδίο 
της ώρας θα εµφανιστεί το ‘1hour’ και στο πεδίο της θερµοκρασίας θα αναβοσβήνει η 
τελευταία ρυθµισµένη θερµοκρασία της πρώτης ώρας λειτουργίας.  
(2) Επιλέξτε την επιθυµητή θερµοκρασία µε τα πλήκτρα + και – και αποθηκεύστε την µε 
το πλήκτρο «TURBO».  
(3) Μετά την αποθήκευση της επιθυµητής θερµοκρασίας εισέρχεσθε αυτόµατα στην επιλογή 
θερµοκρασίας της επόµενης ώρας και στο πεδίο της ώρας εµφανίζεται το ‘2hours’.
(4) Επαναλαµβάνοντας τα βήµατα (2) και (3) ρυθµίστε έως και την 8η ώρα λειτουργίας 
του µηχανήµατος. Τέλος θα επανέρθετε στην αρχική οθόνη όπου εµφανίζεται η αρχική 
επιθυµητή θερµοκρασία.

Για να επιβλέψετε την ρύθµιση της καµπύλης θερµοκρασίας στην λειτουργία Sleep3 
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία χωρίς να πιέσετε καθόλου τα πλήκτρα + και – αλλά 
µόνον το πλήκτρο «TURBO» σε κάθε βήµα. 
Σε περίπτωση διαλλείµατος πέραν των 10 δευτερολέπτων κατά την παραπάνω διαδικασία, 
η διαδικασία ακυρώνεται και επανέρχεται η αρχική οθόνη.
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Λειτουργία ασύρµατου χειριστηρίου

Οδηγός λειτουργίας-γενική λειτουργία

1. Σε κατάσταση ηλεκτροδότησης της µονάδας, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να την ενεργοποιήσετε. 

(Σηµείωση: κατά την ηλεκτροδότηση, η περσίδα κλείνει αυτόµατα).

2. Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία.

3. Πιέστε το πλήκτρο – ή + για να ρυθµίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία (περιττό για την λειτουργία AUTO).

4. Πιέζοντας το πλήκτρο FAN, µπορείτε να ρυθµίσετε την ταχύτητα του ανεµιστήρα, επιλέγοντας ανάµεσα 

σε: αυτόµατη, χαµηλή, µεσαία - χαµηλή, µεσαία, υψηλή-µεσαία, και υψηλή ταχύτητα.

5. Πιέστε          και             για να επιλέξετε τη κίνηση της περσίδας.

Οδηγός λειτουργίας-προαιρετικές λειτουργίες

1. Πιέστε το πλήκτρο SLEEP για να επιλέξετε τη λειτουργία ύπνου.

2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON ή TIMER OFF για να ρυθµίσετε τον χρονοπρογραµµατισµό ενεργοποίησης 

ή απενεργοποίησης της µονάδας.

3. Πιέστε το πλήκτρο LIGHT για να ρυθµίσετε το φωτισµό των σηµείων σήµανσης της µονάδος

(Αυτή η λειτουργία µπορεί να µην είναι διαθέσιµη σε µερικές µονάδες).

4. Πιέστε το πλήκτρο TURBO ώστε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε

την µέγιστη ταχύτητα ανεµιστήρα.

Περιγραφή  ειδικών  λειτουργιών

• Σχετικά µε τη λειτουργία X-FAN: Ο σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι η αποµάκρυνση της υγρασίας από την εσωτερική µονάδα µετά 

την απενεργοποίηση της µε σκοπό την αποτροπή δηµιουργίας µούχλας και οσµών.

1. Ενεργοποιώντας την λειτουργία X-Fan: µετά την απενεργοποίηση της µονάδας  (πιέζοντας το πλήκτρο ON / OFF), ο εσωτερικός ανεµιστήρας θα 

συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 10 λεπτά σε χαµηλή ταχύτητα. Κατά το διάστηµα αυτό, πιέστε το πλήκτρο Χ-FAN  για να σταµατήσει άµεσα ο 

εσωτερικός ανεµιστήρας.

2. Απενεργοποιώντας την λειτουργία X-Fan: µετά την απενεργοποίηση της µονάδας, (πιέζοντας το πλήκτρο ON / OFF), η µονάδα θα απενεργοποιηθεί 

και ο εσωτερικός ανεµιστήρας σταµατά αµέσως.

• Σχετικά µε τη λειτουργία AUTO Κατά την λειτουργία AUTO, δεν εµφανίζεται επιθυµητή θερµοκρασία (στόχος) στην οθόνη LCD. Η 

µονάδα ρυθµίζει αυτόµατα τη λειτουργία της σύµφωνα µε προκαθορισµένα εργοστασιακά δεδοµένα, ανάλογα µε τη θερµοκρασία του δωµατίου, 

διασφαλίζοντας συνθήκες µέγιστης άνεσης.

• Σχετικά µε τη λειτουργία TURBO: Κατά την λειτουργία TURBO, η µονάδα λειτουργεί απ’ ευθείας σε υπερ-υψηλή ταχύτητα ανεµιστήρα 

(7η ταχύτητα) για να την συντοµότερη επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασία στον χώρο.

• Σχετικά µε τη λειτουργία LOCK Πιέστε τα πλήκτρα – και + ταυτόχρονα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο του 

τηλεχειριστηρίου. Σε περίπτωση που το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο το εικονίδιο  εµφανίζεται στην οθόνη. Πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο 

το εικονίδιο αναβοσβήνει τρεις φορές. Το εικονίδιο δεν εµφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν είναι κλειδωµένο.

• Σχετικά µε τη λειτουργία κατακόρυφης διανοµής του αέρα.
Η µονάδα διαθέτει τρείς επιλογές ρύθµισης για την κατακόρυφη διανοµή του αέρα. 

• Αυτόµατη κατακόρυφη ταλάντευση (swing)

• Επιλογή µεταξύ προκαθορισµένων θέσεων.

• Επιλογή στιγµιαίας θέσης από σταθεροποίηση κατά την κίνηση swing. 

1. Πιέζοντας το πλήκτρο µία φορά εµφανίζεται το εικονίδιο        και ενεργοποιείται η κατακόρυφη ταλάντευση. (πιέζοντας ξανά µετά από 2 

δευτερόλεπτα ακυρώνεται και η περσίδα ακινητοποιείται στην θέση που βρίσκεται) 

2. Πιέζοντας ξανά επανειληµµένα το πλήκτρο          µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ προκαθορισµένων σταθερών θέσεων της περσίδας.

(βλέπε σελ. 8) 

3. Πιέζοντας το πλήκτρο          σταθερά για πάνω από 2 δευτερόλεπτα η περσίδα µπαίνει σε συνεχή ταλάντευση. Αφήνοντας το πλήκτρο η περσίδα 

ακινητοποιείται στιγµιαία. 
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Λειτουργία ασύρµατου χειριστηρίου

• Σχετικά µε τη λειτουργία SWING οριζόντιας διανοµής του αέρα.

Οι διαθέσιµες επιλογές είναι όµοιες µε τις παραπάνω. 

• Σχετικά µε την αλλαγή ένδειξης από Fahrenheit σε Celsius

Σε κατάσταση αναµονής πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα MODE και – για να αλλάξετε την ένδειξη από “C” σε “F” και αντίστροφα.

• Λειτουργία Εξοικονόµησης Ενέργειας - Συνδυασµός πλήκτρων “TEMP” και “CLOCK”: 

Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “TEMP” και “CLOCK” κατά την διάρκεια λειτουργίας ψύξης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

εξοικονόµησης ενέργειας. Στο ασύρµατο χειριστήριο εµφανίζεται η ένδειξη “SE”. Επαναλάβετε για να απενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία αυτή.

• Λειτουργία θέρµανσης 8οC: Συνδυασµός πλήκτρων “TEMP” και “CLOCK”

Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “TEMP” και “CLOCK” κατά την διάρκεια λειτουργίας θέρµανσης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

θέρµανσης 8οC. Η ένδειξη  και η επιλεγµένη θερµοκρασία  8οC ( ή 46ο Fahrenheit) εµφανίζεται  στο ασύρµατο χειριστήριο. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

• Σχετικά µε τη λειτουργία Quiet

Κατά την λειτουργία Auto Quiet, εφόσον η θερµοκρασία χώρου φτάσει την επιθυµητή θερµοκρασία ή 10 λεπτά αργότερα, η 

µονάδα εισέρχεται αυτόµατα σε κατάσταση µειωµένου θορύβου Quiet. Κατά την κατάσταση αυτή η ταχύτητα του ανεµιστήρα δεν 

ρυθµίζεται από τον χρήστη.

• Σχετικά µε τη λειτουργία Sleep

Η λειτουργία Ύπνου Sleep δεν συνδυάζεται µε τις λειτουργίες Ανεµιστήρα Fan και αυτόµατη Auto. Η λειτουργία Ύπνου Sleep 

1 µπορεί να λειτουργήσει παράλληλα µε την λειτουργία Αφύγρανσης Dry µόνον. Σε όλες τις λειτουργίες Sleep ενεργοποιείται 

αυτόµατα και η λειτουργία Quiet. Σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία Quiet είναι προαιρετική ή απενεργοποιηµένη.

●

●

●

 

●  

●
 

●

 

●

 

Operation of wireless remote controller

Changing batteries and notices

1.Slightly to press the place with      , along the arrowhead 

direction to push the back cover of wireless remote controller.

(As show in Fig 1. )

2.Take out the old batteries. 

3.Insert two new AAA1.5V dry batteries, and pay attention

NOTE:

When changing the batteries, do not use the old or

different batteries, otherwise, it can cause the malf-

unction of the wireless remote controller.

If the wireless remote controller will not be used for a

long time, please take them out, and don't let the

leakage liquid damage the wireless remote controller.

It should be placed where is 1m away from the TV

set or stereo sound sets.

The operation should be in its receiving range.

If the remote control cannot operate normally, please

take the batteries out, and then reinsert it 30s later; if

If the main unit needs to be remote controlled, please 

aim remote controller at the receiver of main unit in order

to improve the receiving sensitivity of the main unit.

When the remote controller sends out signal, a mark  

will flicker for about 1s. The bell will ring if the main unit 

receives effective signal.

it is also abnormal, please replace the batteries.

to the polarity. (As show in Fig 2.)

4. Attach the back cover of wireless remote controller.

Fig.1

Fig.2

Sketch map for 

changing batteries

Αντικατάσταση Μπαταριών

Για την λειτουργία του χειριστηρίου απατούνται δύο ΑΑΑ 1,5V µπαταρίες ξηρού τύπου.

Για την αντικατάσταση τους πιέστε ελαφρά και σύρετε προς τα κάτω το πορτάκι στο πίσω µέρος

του χειριστηρίου σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα. 

• Κατά την τοποθέτηση των νέων µπαταριών φροντίστε ώστε πολικότητα τους

να είναι σύµφωνη µε την αναγραφόµενη.

• Μην χρησιµοποιείτε παράλληλα νέες µπαταρίες σε συνδυασµό µε παλιές. 

• Σε περίπτωση ανωµαλίας αφαιρέστε τις µπαταρίες και επανατοποθετήστε τις µετά από 30 δευτερόλεπτα. 

• Όταν το ασύρµατο χειριστήριο εκπέµπει σήµα εµφανίζεται το σύµβολο 
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• Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του τηλεχειριστήριου µπορείτε ενεργοποιήσετε την µονάδα χρησιµοποιώντας τον χειροκίνητο 

διακόπτη. Στην περίπτωση αυτή η µονάδα ενεργοποιείται στην αυτόµατη λειτουργία όπου η επιθυµητή θερµοκρασία και η ταχύτητα 

του ανεµιστήρα δεν µεταβάλλονται.

• Πιέστε το πλήκτρο AUTO το οποίο βρίσκεται στην δεξιά πλευρά πίσω από το πάνελ της εσωτερικής µονάδας για να 

ενεργοποιήσετε την αυτόµατη λειτουργία. Ο µικροεπεξεργαστής του µηχανήµατος θα επιλέξει αυτόµατα µεταξύ των λειτουργιών 

Ψύξης, Θέρµανσης και Ανακύκλωσης σύµφωνα µε την θερµοκρασία του χώρου ώστε να δηµιουργήσει συνθήκες άνεσης στον χώρο. 

Πιέστε ξανά το πλήκτρο AUTO για να απενεργοποιήσετε την µονάδα.

• Η λειτουργία του µηχανήµατος περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Λειτουργία Ρύθµιση Θερµοκρασίας Ταχύτητα ανεµιστήρα

AUTO 25οC (Ψύξη, Ανεµιστήρας) AUTO

AUTO 20οC(Θέρµανση, Ανεµιστήρας) AUTO

Mode Model Temperature setting Airflow rate

AUTO COOLING 25 ( COOL,FAN) AUTO
AUTO HEAT

℃

℃

℃

 PUMP 25 ( COOL,FAN) AUTO
AUTO HEAT PUMP 20 ( HEAT) AUTO
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Emergency Operation

When the remote controller is lost 

or damaged, please use the manual switch 

on the main unit. In that case, the unit will 

operate in AUTO mode and the temperature 

setting or fan speed can not be changed.

The manual switch can be operated as below: 

Turn on the unit: Press AUTO/STOP button to

enter AUTO mode.

The microcomputer will select the mode

 (COOL, HEAT, FAN) automatically according

to the room temperature for reaching comfortable

effect.

Turn off the unit: Press the AUTO/STOP button to

switch off the unit. 

Emergency Operation

●

●

Manual switch

The operation mode is seen in the following table.●

This switch is to be applied when the remote controller is missing.●

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
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Caution

Wipe the units with a dry soft cloth, or a cloth slightly moistened with water or cleaner (not with
volatile liquid such as thinner or gasoline). 

       

Note: 

Remove the front panel. 

   

 

●

●

●

Disconnect the power supply before cleaning and maintenance.

Do not splash water on the units for cleaning, as electric shocks may occur.

Dip a piece of cloth into the water colder than 45 and dry it.Then wipe

the dirty part of front panel.

Note: Do not immerse the front panel into water so as to protect microcomputer components and circuit 

diagram on the front panel. 

Do not to touch the fin of indoor unit during cleaning to avoid personal injury.

Care and Cleaning
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② Clean the air filter

③

① Take down the air filter
Lift up the front panel. 
Pull the air filter downwards to take it off, 
as shown in Fig.(a, b).

Use a vacuum cleaner to remove dust. 
If the filter are dirty, wash them with warm water 
and a mild detergent. 
Dry the filters in the shade.

Note: Never use water above 45  to clean the air   
filter or it can cause deformation or discoloration. 

Reinstall the air filter

Reinstall the filters along the direction of arrowhead.
Close the panel.

Cleaning  the Air Filter (every 3 months)

Cleaning the Front Panel 

( a)

( b)

Φροντίδα και Συντήρηση

Προσοχή

• Απενεργοποιήστε το κλιµατιστικό και κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας πριν από κάθε συντήρηση και καθαρισµό.

• Μην βρέχετε την εσωτερική ή την εξωτερική µονάδα κατά τον καθαρισµό. Υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

• Καθαρίστε την µονάδα µε ένα µαλακό πανί ελαφρά νωπό από νερό και σαπούνι.

Καθαρισµός του µπροστινού πάνελ. (κάθε 3 µήνες)

Προσοχή: αποφύγετε την επαφή µε το αιχµηρό 
αλουµινένιο στοιχείο. 
1. Αφαιρέστε το µπροστινό πάνελ τραβώντας το προς τα έξω σύµφωνα µε τα βελάκια.

2. Σκουπίστε το µε ένα υγρό χλιαρό µαλακό πανί και αφήστε το να στεγνώσει την σκιά.

3. Μην βουτάτε ή ρίχνετε νερό απ’ ευθείας στο πάνελ. Πιθανόν να προκαλέσετε βλάβη 

στα ηλεκτρονικά στοιχεία που περιλαµβάνει.

Καθαρισµός του φίλτρου.
1. Ανασηκώστε το µπροστινό πάνελ από τις άκρες. 

2. Ξεκουµπώστε τραβώντας ελαφρά προς το µέρος σας

και τραβήξτε το φίλτρο προς τα κάτω.

3. Χρησιµοποιήστε ηλεκτρική σκούπα από την πλευρά της εισαγωγής αέρα για να 

αφαιρέσετε την σκόνη. Εάν τα φίλτρα εξακολουθούν να είναι βρώµικα τότε πλύνετε µε 

νερό θερµοκρασίας έως 45οC και µαλακό σαπούνι. Στεγνώστε τα στην σκιά.

4. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα σύµφωνα µε την διεύθυνση του βέλους

και κλείστε το πάνελ.

Τοποθέτηση φίλτρου ενεργού άνθρακα.
1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.

2. Τοποθετήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα µέσα στο ειδικό πλαστικό πλαίσιο

των φίλτρων αέρα.

3. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα αέρα προσεκτικά στην θέση τους.

!

1

2

3
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Be sure that nothing obstructs the air outlet and inlet.

 

 

Check before Use

Maintenance after Use

Switch off the power supply.

Clean the filter and 

Clear obstructions from the outdoor unit.

Check if the batteries of remote controller are replaced.

Check if the installation stand of the outdoor unit is damaged.

If damaged, consult the technicians.

bodies of indoor and outdoor units.

Repaint the rubiginous place on the outdoor unit to prevent it from spreading.

Care and Cleaning   

Φροντίδα και Συντήρηση

Έλεγχοι πριν από την χρήση.

1. Σιγουρευτείτε ότι δεν εµποδίζεται η είσοδος και έξοδος του αέρα.

2. Ελέγξτε αν η γείωση είναι σωστά συνδεδεµένη και αν έχουν τοποθετηθεί οι µπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

3. Αντικαταστήστε τα φίλτρα αν είναι απαραίτητο. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα είναι αναλώσιµα. Ο χρόνος 

ζωής τους είναι ανάλογος µε τις ώρες λειτουργίας της συσκευής.

4. Ελέγξτε εάν η βάση εγκατάστασης της εξωτερικής µονάδας έχει φθαρθεί. Σε περίπτωση φθοράς 

επικοινωνήστε µε τον τεχνικό.

Συντήρηση µετά την χρήση.

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας.

2. Καθαρίστε τα φίλτρα και τα υπόλοιπα µέρη της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας.

3. Βάψτε τυχόν µέρη που έχουν σκουριά στην εξωτερική µονάδα ώστε να εµποδίσετε την εξάπλωση της.

4. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι βουλωµένος.
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Troubleshooting

CAUTION

Phenomenon Troubleshooting

     

 

Waiting

   The unit does not operate:
The unit does not operate if it is turned on 

immediately after it is turned off. This is to 

 Odours are emitted: Some odours may be emitted from the indoor

unit. This is the result of room smells (such as

furniture,tobacco,ect.) which have been taken

Consult authorized service center for cleaning

if the odours still exist. 

"Water flowing" noise:    The swishing noise like water flowing is the 

 refrigerant flowing inside the unit. 

 Mist is emitted in COOL mode During cooling operation, a thin mist may be

seen emitted from the indoor unit due to high

room temperature and humidity.

After a period of time, 

the mist will disappear with the decrease of 

room temperature and humidity. 
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The air conditioner is not user serviceable.Incorrect repair may cause electric shock or 
fire so please contact an authorized service center for professional repair. Following
checks prior to contact may save your time and money.

 Cracking noise:
 

This is the sound of friction caused by expansion
and/or contraction of panel or other parts due

to the change of temperature.

protect the unit. You should wait about 3

minutes.

into the air conditioner. 
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Αντιµετώπιση προβληµάτων.

Προσοχή!

Η συντήρηση του κλιµατιστικού πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό και όχι από τον χρήστη. Λανθασµένη επιδιόρθωση µπορεί 

να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Οι παρακάτω έλεγχοι πριν την επικοινωνία σας µε τον τεχνικό µπορεί να σας εξοικονοµήσουν 

χρήµατα και χρόνο.

Πρόβληµα Αντιµετώπιση
Η µονάδα δεν λειτουργεί αµέσως.

Εκλύονται οσµές

Θόρυβος ροής υγρών 

Εκλύεται συννεφάκι ατµού στην ψύξη.

Θόρυβοι τριξίµατος Είναι πιθανόν να ακουστούν τριξίµατα κατά την λειτουργία 

του κλιµατιστικού ή µετά την απενεργοποίηση του που 

οφείλονται στην συστολή ή διαστολή των πλαστικών µερών.

Για προστασία της µονάδας υπάρχει 3λεπτη καθυστέρηση 

ενεργοποίησης µετά από κάθε απενεργοποίηση.

Έτσι η µονάδα δεν λειτουργεί αν ενεργοποιηθεί αµέσως αφού 

έχει σβήσει.

Η µονάδα ανακυκλοφορεί τον αέρα του χώρου και εποµένως 

και τις οσµές του. Αερίζετε το χώρο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν 

πολλά άτοµα.

Συµβουλευτείτε εξειδικευµένο τεχνικό για τον καθαρισµό της 

µονάδας εάν οι οσµές παραµένουν.

Κατά την διάρκεια λειτουργίας ο ήχος αυτός είναι φυσιολογικός. 

Οφείλεται στο ψυκτικό υγρό που κυκλοφορεί στη µονάδα.

Στη ψύξη ή την αφύγρανση είναι πιθανό να εµφανιστεί 

συννεφάκι ατµού που οφείλεται στην απότοµή ψύξη του 

χώρου και την υψηλή υγρασία. Μετά από λίγο θα εξαφανιστεί 

µειώνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο υγρασίας

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται • Είναι συνδεδεµένη στο ρεύµα?

• Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύµατος?

• Μήπως έπεσε κάποια ασφάλεια?

• Μήπως υπάρχει υψηλή ή χαµηλή τάση στο δίκτυο?

• Μήπως είναι ενεργοποιηµένος ό χρονοδιακόπτης?

●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Troubleshooting

Phenomenon Troubleshooting

The unit can not be started up: Is the power cut off?

Is the power plug loose? ( if applicable )

Is the circuit protection device tripped off?

Is voltage higher or lower?

(Tested by professionals)

Is the TIMER correctly used?

Cooling/Heating effect is poor: Is temperature setting appropriate?

 Is

Is filter dirty?

 

 Is low fan speed set? 

 

 Remote controller is not available:

Breaking off

inlet or outlet blocked?

Are there heat sources in the room?

the

the

Check if there is magnetic or electrical interference

near the unit that may affecting operation of 

the controller. In this case, pull the plug out and

reinsert it. 

Is the remote controller within its operating range

Is the window or the door open?

• Έχετε επιλέξει την κατάλληλη θερµοκρασία?

• Μήπως κάτι έχει φράξει την εισαγωγή ή την εξαγωγή του αέρα?

• Μήπως τα φίλτρα είναι πολύ βρόµικα?

• Μήπως είναι ανοιχτή ή πόρτα ή το παράθυρο?

• Μήπως η ταχύτητα του ανεµιστήρα είναι πολύ χαµηλή?

• Μήπως υπάρχουν πηγές θερµότητας στο χώρο ή πολλά άτοµα?

• Μπορείτε να βοηθήσετε µε σκίαση (τέντες ή παραθυρόφυλλα)?

Ανεπαρκής ψύξη ή θέρµανση
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 Is low fan speed set? 

 

 Remote controller is not available:

Breaking off

inlet or outlet blocked?

Are there heat sources in the room?

the

the

Check if there is magnetic or electrical interference

near the unit that may affecting operation of 

the controller. In this case, pull the plug out and

reinsert it. 

Is the remote controller within its operating range

or obstructed? Check the condition of the

Is the window or the door open?
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Τα πλήκτρα στην πόρτα του χειριστηρίου δεν λειτουργούν. Ελέγξτε ότι ή πόρτα του χειριστηρίου είναι σωστά κλειστή.

Αντιµετώπιση προβληµάτων.

Πρόβληµα Αντιµετώπιση

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί • Μήπως υπάρχει κάποια µαγνητική ή ηλεκτρική παρεµβολή 

κοντά στην µονάδα ή εµπόδια στον δέκτη?

• Μήπως η απόσταση είναι πολύ µεγάλη?

• Μήπως έχουν τελειώσει – λήξει οι µπαταρίες?

• Πολύ υψηλή υγρασία.

• Η σύνδεση της αποχέτευσης έχει χαλαρώσει, ή φράξει.

• Τα συµπυκνώµατα υπερχειλίζουν.

• Κατά την ψύξη συµπυκνώµατα υγρασίας είναι δυνατόν να 

εµφανιστούν στις σωλήνες και τις βάνες.

• Κατά την απόψυξη δηµιουργείται νερό από τον λιωµένο πάγο.

• Κατά την θέρµανση δηµιουργούνται συµπυκνώµατα νερού.

• Ακούγεται θόρυβος όταν ο συµπιεστής ή ο ανεµιστήρας 

ενεργοποιούνται.

• Όταν ξεκινάει η λειτουργία της απόψυξης υπάρχει ένας θόρυβος 

ροής ψυκτικού υγρού.

Εάν η µονάδα λειτουργεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε 

συνθήκες υψηλής υγρασίας θα δηµιουργηθούν σταγονίδια στην 

περσίδα του αέρα.

Ελέγξτε εάν οι επαφές στην πλακέτα είναι στην θέση τους. 

• Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της θέρµανσης ο ανεµιστήρας 

ξεκινάει αφού ζεσταθεί το εσωτερικό στοιχείο για την πρόληψη 

δηµιουργίας ψυχρών ρευµάτων αέρα.

• Κατά την λειτουργία της θέρµανσης όταν η εξωτερική µονάδα 

κάνει απόψυξη ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας σταµατάει 

για 3 µε 12 λεπτά.

• Στην λειτουργία της αφύγρανσης ο ανεµιστήρας σταµατάει για 

3 µε 12 λεπτά για να µην εξατµιστεί εκ’ νέου η συµπυκνωµένη 

υγρασία.

∆ιαρροή νερού στην εσωτερική µονάδα.

∆ιαρροή νερού στην εξωτερική µονάδα.

Θόρυβος από την εσωτερική µονάδα.

Η εσωτερική µονάδα δεν φυσάει.

Υγρασία στην έξοδο αέρα.

Προσοχή!

Σταµατήστε αµέσως την λειτουργία της µονάδας, διακόψτε την τροφοδοσία ρεύµατος και επικοινωνήστε µε 

εξειδικευµένο τεχνικό σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

• Ασυνήθιστος θόρυβος ακούγεται κατά τη λειτουργία του.

• Έντονες οσµές εκλύονται κατά τη λειτουργία του.

• Νερό τρέχει από την µονάδα.
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●
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 Is

Is filter dirty?

 

 Is low fan speed set? 

 

 Remote controller is not available:

 The humidity is high.

Condensing water 

 Drain hose is loose.

Noise from indoor unit. The noise emitted when the fan or compressor

 relay is switching on or off.

inlet or outlet blocked?

Are there heat sources in the room?

the

the

Check if there is magnetic or electrical interference

near the unit that may affecting operation of 

the controller. In this case, pull the plug out and

reinsert it. 

Is the remote controller within its operating range

or obstructed? Check the condition of the

batteries and replace them if necessary. 

Check if the remote controller is damaged.

Water leakage of indoor unit :

Water leakage of outdoor unit :

overflows.

 

During cooling operation, water condensate is 

generated around the pipes and connection joints.

During defrosting operation,the thaw water flows 

out. 
●  During heating operation,the water on the heat  

exchanger drips out.

When the defrosting operation is started or stopped,

there is a sound of refrigerant flowing in the

reverse direction. 

Is the window or the door open?

17

Ένδειξη C5: ∆υσλειτουργία επικοινωνίας

Ένδειξη Η1: Απόψυξη Είναι φυσιολογικό στην λειτουργία θέρµανσης.

• Συχνή βλάβη της ηλεκτρικής ασφάλειας ή του διακόπτη.

• Έχει πέσει νερό ή άλλο υγρό µέσα στο κλιµατιστικό. 

• Τα καλώδια και ή πρίζα τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστά. 
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Χρήσιµες πληροφορίες για την λειτουργία

Λειτουργία ψύξης

Αρχή λειτουργίας
Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα απορροφούν θερµότητα από τον εσωτερικό χώρο, η οποία µεταφέρεται στην εξωτερική µονάδα και απορρίπτεται 

στο περιβάλλον µε αποτέλεσµα την µείωση της θερµοκρασίας του εσωτερικού χώρου. Η ψυκτική ικανότητα αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα 

µε την εξωτερική θερµοκρασία.

Αντιπαγετική λειτουργία
Κατά την λειτουργία ψύξης σε χαµηλή ή πολύ χαµηλή εξωτερική θερµοκρασία υπάρχει η πιθανότητα ανάπτυξης πάγου στο στοιχείο 

(εναλλάκτη) της εξωτερικής µονάδας. Σε περίπτωση που η θερµοκρασία στο στοιχείο της εσωτερικής µονάδας φτάσει κάτω από 0οC η 

µονάδα διακόπτει την λειτουργία για λόγους προστασίας. 

Λειτουργία θέρµανσης

Αρχή λειτουργίας
Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα απορροφούν θερµότητα από το περιβάλλον, η οποία µεταφέρεται στην εσωτερική µονάδα και απορρίπτεται 

στον εσωτερικό χώρο µε αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας του εσωτερικού χώρου. Η απόδοση του κλιµατιστικού µηχανήµατος 

στην θέρµανση αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα µε την εξωτερική θερµοκρασία.

Απόψυξη
• Κατά την λειτουργία θέρµανσης σε χαµηλή θερµοκρασία και υψηλή υγρασία, µετά από παρατεταµένη λειτουργία υπάρχει πιθανότητα 

ανάπτυξης πάγου στο στοιχείο (εναλλάκτη) της εξωτερικής µονάδας µε αποτέλεσµα να µειωθεί εξαιρετικά η απόδοση του µηχανήµατος σε 

θέρµανση. Σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία του κλιµατιστικού διακόπτεται αυτόµατα και ενεργοποιείται η λειτουργία απόψυξης.

• Κατά τη λειτουργία της απόψυξης ο ανεµιστήρας της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας σταµατούν. Στην εσωτερική µονάδα 

εµφανίζεται η ένδειξη Η1 και στην εξωτερική µονάδα µπορεί να εµφανιστεί ατµός. Αυτό το φαινόµενο δεν αποτελεί βλάβη αλλά είναι 

απόλυτα φυσιολογικό.

• Μετά το τέλος της απόψυξης η λειτουργία επανέρχεται αυτόµατα στην θέρµανση.

Λειτουργία προστασίας ψυχρού αέρα.
Στην λειτουργία της θέρµανσης ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας δεν ενεργοποιείται αµέσως µε την ενεργοποίηση της µονάδας, για 

την αποφυγή δηµιουργίας ψυχρών ρευµάτων αέρα, έως ότου η θερµοκρασία στο στοιχείο να φτάσει µια συγκεκριµένη τιµή. Η λειτουργία 

αυτή ενεργοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις.

1. Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας θέρµανση.

2. Μετά το τέλος της λειτουργίας απόψυξης.

3. Στην λειτουργία της θέρµανσης σε χαµηλή θερµοκρασία.

Απόρριψη της αποµένουσας θερµότητας.
Ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του για λίγα λεπτά ακόµη µετά την απενεργοποίηση της µονάδας 

για να απορριφθεί η θερµότητα που παραµένει στη µονάδα. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Εάν κατά την λειτουργία της θέρµανσης απενεργοποιήσουµε την µονάδα.

2. Εάν στην λειτουργία της θέρµανσης η θερµοκρασία φτάσει στην επιθυµητή.
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Χρήσιµες πληροφορίες για την λειτουργία

Το εύρος εξωτερικής θερµοκρασίας λειτουργίας του µηχανήµατος
είναι από -20οC έως 48oC.

Χρήσιµες συµβουλές για εξοικονόµηση ενέργειας.
• Μην υπερβάλλετε στην θέρµανση ή ψύξη του χώρου. Επιλέξτε επιθυµητή θερµοκρασία σε λογικά πλαίσια βοηθώντας στην 

εξοικονόµηση ενέργειας.

• ∆ηµιουργήστε σκίαση στα ανοίγµατα (πόρτες ή παράθυρα) µε κουρτίνες ή τέντες. Η ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται στους 

χώρους επιβαρύνει την ψύξη τους.

• Καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε δύο εβδοµάδες. Βουλωµένα φίλτρα έχουν σαν αποτέλεσµα την µειωµένη απόδοση και σπατάλη 

ενέργειας.

Χρήσιµες συµβουλές για την σχετική υγρασία.
Συµπυκνώµατα υγρασίας είναι πιθανόν να εµφανιστούν στη περσίδα εξόδου αέρα της εσωτερικής µονάδας όταν χρησιµοποιείτε το 

κλιµατιστικό στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Με ανοιχτά παράθυρα ή πόρτες.

• Κατά την διάρκεια χρήσης εξαερισµού (λ.χ. µαγειρέµατος).

• Όταν η σχετική υγρασία διατηρείται σε επίπεδα άνω του 80  %.



Θεσσαλονίκη
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Τ: 2310 477.200, F: 2310 477.202
E: info@nipponsa.gr

Αθήνα
Λ. Μαραθώνος 110,

Τ.Κ. 15344, Γέρακας,
Τ: 210 6654861, F: 210 6654862,
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