
Εγχειρίδιο Χρήστη

Διαιρούμενο κλιματιστικό οικιακής χρήσης

Σειρά Change DC Inverter Cold Plasma
Το παρόν αφορά τα παρακάτω μοντέλα της GREE

GRS – 101 HE/JCD – N2
GRS – 121 HE/JCD – N2
GRS – 181 HE/JCD – N2
GRS – 241 HE/JCD – N2

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. 
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Τα μέρη της συσκευήςΕσωτερική μονάδα

Eξωτερική μονάδα

Eίσοδος αέρα

Eίσοδος αέρα

 Έξοδος αέρα

Έξοδος αέρα

Παροχικό Καλώδιο 

Μετώπη (panel)

Φίλτρο

Οριζόντια περσίδα

Κάλυμμα οπής
σωληνώσεων τοίχου.

Ταινία στεγανοποίησης

Καλώδιο Επικοινωνίας

Σωλήνας αποχέτευσης

Ασύρματο χειριστήριο 
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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.

Διατηρήστε 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.



6

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 3 επιλογών:
χαμηλής, 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 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 HEALTH/SAVE

[Από την αριστερή πλευρά ενεργοποιεί ή 
απενεργοποιεί τη λειτουργία του ιονιστή της 
μονάδας. Όταν ο ιονιστής είναι ενεργοποιημένος 
στην οθόνη του χειριστηρίου εμφανίζετε η 
ένδειξη HEALTH. Πιέζοντας το πλήκτρο από 
την δεξιά πλευρά ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί 
τη οικονομική λειτουργία. Όταν η οικονομική 
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στην οθόνη 
εμφανίζεται το SE. Κατά την οικονομική 
λειτουργία η θερμοκρασία και η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα δεν ρυθμίζονται.]

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, η ένδειξη X-FAN 
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.]

HEALTH/ SAVE
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Λειτουργία ασύρματου χειριστηρίου

Πλήκτρο κίνησης της κατακόρυφης περσίδας. 

 [Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη ]

Πλήκτρο κίνησης της οριζόντιας περσίδας. 

[Ενεργοποιεί την αυτόματη κίνηση της οριζόντιας περσίδας. 
Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την 

Πλήκτρο TIMER

[Πιέζοντας το πλήκτρο TIMER όταν η 
μονάδα λειτουργεί εισέρχεσθε στο μενού 
χρονοπρογραμματισμού απενεργοποίησης. Το 
εικονίδιο HOUR OFF θα αναβοσβήνει.
Πιέζοντας το πλήκτρο TIMER όταν η μονάδα 
δεν λειτουργεί εισέρχεσθε στο μενού 
χρονοπρογραμματισμού ενεργοποίησης. Το 
εικονίδιο HOUR ON θα αναβοσβήνει.
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.] 

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

κατακόρυφη διεύθυνση ροής του αέρα ανάμεσα σε    

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

SLEEP
Πλήκτρο SLEEP

[Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το 
προκαθορισμένο πρόγραμμα ύπνου όπου 
η θερμοκρασία του χώρου ρυθμίζεται 
αυτόματα για την καλύτερη άνεσή 
σας. Όταν η λειτουργία ύπνου είναι 
ενεργοποιημένη το εικονίδιο {{ εμφανίζεται 
στην οθόνη του χειριστηρίου.]
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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         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 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. 

• 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.
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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

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

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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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

14

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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① Be sure that nothing obstructs the air outlet and inlet.

② 

③ 

 

       

① 
② 

③ 

④ 

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   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. 

 

 

16

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?

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

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:

 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.

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
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?
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• 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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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.

Διαρροή νερού στην εσωτερική μονάδα.

Διαρροή 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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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:

 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.

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
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?
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Ένδειξη C5: Δυσλειτουργία 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.

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.
• Δημιουργήστε 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  %.
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