
OWNER’S MANUAL

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use

Indoor unit
42EQV025, 035, 050, 060M

Outdoor unit
38EYV025, 035, 050, 060M

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH

1110655147
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 DANGER 
•  Do not install, repair, open or remove the cover. It may expose you to dangerous 

voltages. Ask the dealership or the specialist to do this.
• Turning off the power supply will not prevent potential electric shock.
•  The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulation.
•  Means for disconnection from the supply having a contact separation of at least 

3 mm in all poles must be incorporated in the fi xed wiring.

 WARNING
• Do not expose your body directly to cool air for a long time.
• Do not insert your fi nger or any article into the air inlet/outlet.
• When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and turn 

off the circuit breaker.
• Installation must be requested from the supplying retail dealership or professional 

installation vendors. Installation requires special knowledge and skill. If customers 
install on their own, it can be a cause of fi re, electric shock, injury or water leakage. 

• Do not select a location for installation where fl ammable gas may leak. If there is 
any gas leakage or accumulation around the unit, it can be a cause of fi re. 

• Do not turn ON/OFF the circuit breaker or operate buttons with a wet hand. It may 
be a cause of electric shock. 

• Do not disassemble, modify or relocate the unit by yourself. It may become the 
cause of fi re, electric shock, or water leakage. For repair or relocation, please 
request service from the supplying retail dealership. 

• Do not select a location for installation where there may be excessive water or 
humidity, such as a bathroom. Deterioration of insulation may be a cause of electric 
shock or fi re.  

• When relocating or repairing the unit, please contact the supplying retail 
dealership. When there is a kink in the wiring, it may be the cause of electric shock 
or fi re. 

• During an error (such as a burning odor, not cooling, or not warming), stop 
operating the unit and turn off the circuit breaker. Continuous operation may be a 
cause of fi re, or electric shock. Please request repair or service from the supplying 
retail dealership. 

• Earth work should be requested from the supplying retail dealership or 
professional vendors. Insuffi cient grounding work may be the cause of electric 
shock. Do not connect the earth wire to a gas pipe, water pipe, lightning conductor, 
or telephone earth wire. 

• If the indoor unit piping outlet is exposed due to relocation, close the opening. 
Touching internal electrical parts may cause injury or electric shock. 

• Do not insert any material (metal, paper, or water, etc) into the air outlet or air 
intake opening. Fan may be rotating at high speed inside or there are high voltage 
sections, which may cause an injury or electric shock.

• You must use a independent power outlet for the power supply. If a power outlet 
other than the independent outlet is used, it may cause a fi re. 

• When the air-conditioning unit does not cool or warm, there may be a leakage of 
refrigerant. Please consult the supplying retail dealership. The refrigerant used in 
the air-conditioning unit is safe. It will not leak under normal operating conditions 
but if it leaks into the room and contacts a heat source such as a heater, or stove, 
it may cause a harmful reaction. 

• When water or other foreign substances enter the internal parts, stop operating the 
unit immediately and turn off the circuit breaker. Operating the unit continuously 
may cause fi re or electric shock. Please contact the supplying retail dealership for 
repair. 

• Do not clean the inside of the air-conditioning unit yourself. Please request internal 
cleaning of the air-conditioning unit from the supplying retail dealership. Incorrect 
cleaning may cause breakage of resin parts or insulation defects of electrical parts, 
causing water leakage, electric shock or fi re.

•  Do not damage or modify the power cable. Do not connect the cable midway, or 
use a multiple outlet extension cord that is shared by other devices. Failure to do 
so may cause fi re.

•  Do not place heavy objects on the power cable, expose it to heat, or pull it. To do 
so may cause electrical shock or fi re.

•  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or  instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.

•  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
•  Do not use any refrigerant different from the one specifi ed for complement or 

replacement.
Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration cycle, 
which may result in a failure or explosion of the product or an injury to your body.

PRECAUTIONS FOR SAFETY

 CAUTION 
•  Check that the circuit breaker is installed correctly. If the circuit breaker is not 

properly installed, it may cause an electric shock. To check the installation method, 
please contact the supplying retail dealership or the professional vendor who 
installed the unit. 

• When using the unit in a closed room, or operating with other combustion 
appliances, make sure to open a window occasionally for ventilation. Insuffi cient 
ventilation may cause suffocation due to a lack of oxygen.

• Avoid operating for long periods in a high humidity environment (over 80%) such as 
with the windows or doors open. There may be condensation on the indoor unit and 
droplets may fall onto the furniture.

•  When the unit won’t be used for a long time, turn off the main switch or the circuit 
breaker.

• It is recommended that maintenance be performed by a specialist when the unit has 
been operated for a long time.

• At least once a year check if the mounting table of the outdoor unit is damaged or 
not. If a damaged state is ignored, the unit may fall or over-turn, causing an injury.

• Stand on a sturdy ladder when attaching/detaching the front panel/air fi lter/air 
cleaning fi lter. Failure to do so may cause a fall or injury.

• Do not stand on the outdoor unit or place anything on the unit. It may be the cause 
of injury due to falling or over-turning. Any damage to the unit may cause an electric 
shock or fi re.

• Do not use combustion appliances in the direct fl ow of the air from the air-
conditioning unit. Poor combustion of a combustion appliance may cause suffocation.

• Do not place anything around the outdoor unit or allow fallen leaves to accumulate 
around it. If there are fallen leaves, small animals could enter and contact internal 
electrical parts, causing a failure or fi re.

• Do not place animals and plants in places where wind from the air-conditioning unit 
fl ows directly. It may have a negative infl uence on the animal or plant. 

• Ensure that drained water is discharged. When the discharging water process is 
not suffi cient, water may leak, causing water damage to furniture. To check that the 
installation method used is correct, please contact the supplying retail dealership or 
the professional vendor who installed the unit. 

• Do not place any containers such as a vase containing fl uid on the unit. It might 
cause water to enter the unit and deteriorate the electrical insulation, causing an 
electric shock.

• Do not use for special applications such as storage of food or animals, or to display 
plants, precision devices, or art objects. Do not use on ships or in other vehicles. 
It may cause a failure in the air-conditioning unit. In addition, it may damage these 
items.

• Do not place other electrical appliances or furniture under the unit.  Water droplets 
might fall, causing damage or failure.

• When cleaning, you must stop operating the unit and turn off the circuit breaker. 
Since the fan inside may be rotating at high speed, it may cause an injury. 

• Do not wash the main air-conditioning unit with water. It may cause an electric shock.
• After the front panel/air fi lter is cleaned, wipe away any water and allow to dry. If 

water remains, it may cause an electric shock.
• Once the front panel is removed, do not touch the metal parts of the unit. It may 

cause an injury.
• Do not touch the air intake section or the aluminum fi ns of the unit. It may cause 

injury. 
• When you hear thunder and there might be a lightning strike, stop operating the unit 

and disconnect the circuit breaker. If lightning strikes, it may cause a failure. 

•  Batteries for remote control unit:
- Should be inserted with correct polarity (+) and (-).  
- Should not be recharged.
- Do not use batteries for which the “Recommended usage period” has expired.
- Do not keep used batteries inside the remote control unit.
- Do not mix different types of batteries, or mix new batteries with old ones. 
- Do not directly solder the batteries. 
- Do not short-circuit, disassemble, heat, or throw batteries into a fi re. If batteries 

are not disposed of correctly, they may burst or be the cause of fl uid leakage, 
resulting in burns or injuries. If touching the fl uid, wash thoroughly with water. If it 
touches devices, wipe off to avoid direct contact.

- Do not place within reach of small children. If a battery is swallowed, consult a 
doctor immediately.

•  The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not 
observing the description of this manual.

1  Hi POWER

2  FILTER

3  PREHEAT/DEFROST

4  TIMER

5  OPERATION

6  RESET button

1 2 3 4 5

6

1   INDOOR UNIT DISPLAY
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1
Press  : Move the louver in 
the desired vertical direction.

2
Press  : Swing the air 
automatically and press again to stop.

3 For horizontal direction, adjust 
manually.

Note:
 • Do not move the louver manually by others.
 •  The louver may automation positioning by some operation mode.

1  Infrared signal emitter
2  Start/Stop button ( )
3  Mode select button ( )

4  Temperature button ( )

5  Fan speed button ( )
6  Swing louver button ( )
7  Set louver button ( )

8  On timer button ( )

9  Off timer button ( )

!  ECO Sleep button ( )
"  Setup button ( )
#  Clear button ( ) 
$  Memory and Preset button ( )
%  High power button ( )
&  Economy button ( )
(  Quiet button ( )
)  Filter reset button ( )
~  Set clock button ( )
+  Check button ( )

,  Reset button ( )

1.  Press  : Select Cool , Heat , or Fan only .  

2.  Press  : Set the desired temperature.

 Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only:
No temperature indication

3.  Press  : Select AUTO, LOW  , LOW+ , MED  , MED+ , 

or HIGH . 

For dehumidifi cation, a moderate cooling performance is controlled automatically.

 1. Press  : Select Dry .

 2. Press  : Set the desired temperature. 

To automatically control room temperature and airfl ow for faster cooling or heating 
operation (except in DRY and FAN ONLY mode)

Press  : Start and stop the operation.

To automatically control room to save energy (except in DRY and FAN ONLY 
mode)

Press  : Start and stop the operation.

Note: Cooling operation; the set temperature will increase automatically 1 degree/ 
hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase). For heating operation the 
set temperature will decrease.

In case of the misplaced or discharged remote control
•  Pressing the RESET button, the unit can start or 

stop without using the remote control.
•   Operation mode is set on AUTOMATIC operation, 

preset temperature is 24°C and fan operation is 
automatic speed.

Set the timer when the air conditioner is operating.

Setting ON Timer Setting OFF Timer

1 Press  :  Set the desired ON 
timer.

Press  :  Set the desired OFF 
timer.

2 Press  : Set the timer. Press  : Set the timer.

3 Press  : Cancel the timer. Press  : Cancel the timer.

Daily timer allows the user to set both the ON & OFF timers and will be 
activated on a daily basis.

Setting Daily Timer

1 Press   : Set the ON timer. 3 Press .

2 Press  : Set the OFF timer. 4 Press  button during 
the (  or ) mark fl ashing.

•  During the daily timer is activating, both arrows ( , ) are indicated.

Note:
•  Keep the remote control in accessible transmission to the indoor unit; 

otherwise, the time lag of up to 15 minutes will occur.
•  The setting will be saved for the next same operation.

Preparing Filters
1. Open the air inlet grille and remove the air fi lters.
2. Attach the fi lters. (see detail in the accessory sheet).

Loading Batteries (when use wireless operation.)
1. Remove the slide cover.
2. Insert 2 new batteries (AAA type) 
  following the (+) and (–) positions.

Clock Setup

1. Push  by tip of the pencil.  
 If timer indication is fl ashing, go to the next step 2.

2. Press  or  : adjust the time. 

3. Press  : Set the time. 

Remote Control Reset

Push  by tip of the pencil or

1. Remove the battery.

2. Press .

3. Insert the battery.

PREPARATION BEFORE USE2

AIRFLOW DIRECTION3

REMOTE CONTROL4

To automatically select cooling, heating or fan only operation

1.  Press  : Select A.

2.  Press  : Set the desired temperature.

3.  Press  : Select AUTO, LOW  , LOW+ , MED  , MED+ , 
or HIGH . 

AUTOMATIC OPERATION5

COOLING / HEATING / FAN ONLY OPERATION6

DRY OPERATION7

Hi-POWER OPERATION8

ECO OPERATION9

TEMPORARY OPERATION10

TIMER OPERATION11
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Note:
 • The provided Remote Controller is a wireless type, which also can be used as 
 a wire. Please see “How to Connect The Remote Controller for Wired 
 Operation”, located in installation instruction, in case of wired control is required.
 • In wire operation, remote controller will return to initial condition (PRESET, 
 TIMER and CLOCK will return to initial condition) when user shutdown power 
 supply of Air conditioner.

EN
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Set your preferred operation for future use. The setting will be memorized by the 
unit for future operation (except airfl ow direction).
 1. Select your preferred operation.

 2.  Press and hold  for 3 seconds to memorize the setting. The P 
mark displays.

 3. Press  : Operate the preset operation.

To automatically restart the air conditioner after the power failure (Power of the 
unit must be on.)

Setting
1.   Press and hold the RESET button on the indoor unit for 3 seconds to set 

the operation. (3 beep sound and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 
seconds)

2.  Press and hold the RESET button on the indoor unit for 3 seconds to cancel 
the operation. (3 beep sound but OPERATION lamp does not blink)
•  In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART 

OPERATION does not activate.

For ECO sleep automatically control air fl ow and automatically turn OFF.

 Press  : Select 1, 3, 5 or 9 hrs for OFF timer operation.

 Note: The cooling operation, the set temperature will increase automatically 
1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase). For heating 
operation the set temperature will decrease.

To operate at super low fan speed for quiet operation (except in DRY mode)

 Press  : Start and stop the operation.

 Note: Under certain conditions, QUIET operation may not provide adequate
cooling due to low sound features.

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air 
conditioners are installed nearly.

Remote Control B Setup.
1.  Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
2. Point the remote control at the indoor unit.
3.  Push and hold  button on the Remote Control by the tip of the pencil. 

“00” will be shown on the display.

4.  Press  during pushing . “B” will show on the display and “00” 
will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote Control B 
is memorized.

Note: 1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
 2. Remote Control A has not “A” display.
 3. Default setting of Remote Control from factory is A.

The unit does not operate. Cooling is abnormally low.

•  The power main switch is turned off. 
•  The circuit breaker is activated to cut 

off the power supply. 
•  Stoppage of electric current 
•  ON timer is set. 

•  The fi lters are blocked with dust.
•  The temperature has been set 

improperly.
•  The windows or doors are opened.
•  The air inlet or outlet of the outdoor 

unit is blocked.
•  The fan speed is too low.
•  The operation mode is FAN or DRY.

21

PRESET OPERATION12

ECO SLEEP OPERATION15

QUIET OPERATION14

AUTO RESTART OPERATION13

 Firstly, turn off the circuit breaker.

Filter Reset
FILTER lamp lights on; the fi lter must be cleaned.
To turn off the lamp, push the RESET button on the indoor unit or the FILTER 
button on the remote control.

Indoor Unit and Remote Control
•  Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed. 
•  No benzine, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.

MAINTENANCE16

TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)18

REMOTE CONTROL A-B SELECTION19

 1.   Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated 
for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON.

 2.  Preheating operation: Warm up the unit for 5 minutes before blowing warm 
air.

 3.  Warm air control: When the room temperature reaches the set 
temperature, the fan speed is automatically reduced and the outdoor unit 
will stop.

 4.  Automatic defrosting: Fans will stop during defrost operation.
 5.  Heating capacity: Heat is absorbed from outdoor and released into 

the room. When the outdoor temperature is too low, use another 
recommended heating apparatus in combination with the air conditioner.

 6.  Consideration for accumulated snow: Select the position for outdoor unit 
where it will not be subjected to snow drifts, accumulation of leaves or 
other seasonal debris.

 7.  Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is 
normal because the cracking sound may be caused by expansion/
contraction of plastic.

 Note: Item 2 to 6 for Heating model

Air conditioner operating conditions

Temp.

Operation
Outdoor Temperature Room Temperature

Heating –15°C ~ 24°C Less than 28°C

Cooling –10°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Dry –10°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

OPERATION AND PERFORMANCE17
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 ΚΙΝΔΥΝOΣ
•  Μην τoπoθετείτε, μην επισκευά:ετε, μην ανoίγετε και μην α αιρείτε τo κάλυμμα. 

Ενδέ8εται να εκτεθείτε σε επικίνδυνες στάθμες τάσης. Αναθέστε στην αντιπρoσωπεία ή 

σε κάπoιoν ειδικευμένo τε8νικ να τo κάνει.

•  Η απενεργoπoίηση της συσκευής δεν σας πρoστατεύει απ πιθαν κίνδυνo πρ κλησης 

ηλεκτρoπλη ίας.

•  Η τoπoθέτηση της συσκευής θα πρέπει να γίνει σύμ ωνα με τoν εθνικ κανoνισμ πoυ α 

oρά τις καλωδιώσεις.

•  Θα πρέπει να παρέ8εται στην μ νιμη καλωδίωση τρ πoς απoσύνδεσης απ την παρo8ή, με 

δια8ωρισμ των επα ών τoυλά8 ιστoν κατά 3 mm, σε λoυς τoυς π λoυς.

 ΠΡOΕΙΔOΠOΙΗΣΗ
• Μην εκτίθεστε απευθείας στoν κρύo  αέρα επί μεγάλες #ρoνικές περι$δoυς.

•  Μην εισάγετε τα δά#τυλά σας ή αντικείμενα στην εισαγωγή/έ%oδo τoυ αέρα.

• &ταν παρατηρήσετε κάτι π'υ δεν είναι (υσι'λ'γικ$ ('σμή απ$ πυρκαγιά κ.λπ.), 

διακ$ψτε τη λειτ'υργία τ'υ κλιματιστικ'ύ και κλείστε τ'ν διακ$πτη κυκλώματ'ς.

• -ητήστε η εργασία εγκατάστασης να γίνει απ$ την αντιπρ'σωπεία πώλησης ή απ$ 

επαγγελματία τε#νικ$ εγκατάστασης. Η εγκατάσταση πρ'ϋπ'θέτει ε%ειδικευμένες 

γνώσεις και ικαν$τητες. Αν 'ι πελάτες πραγματ'π'ιήσ'υν μ$ν'ι τ'υς την εγκατάσταση, 

ενδέ#εται να πρ'κληθεί πυρκαγιά, ηλεκτρ'πλη%ία, τραυματισμ$ς ή διαρρ'ή νερ'ύ. 

• Μην επιλέγετε για εγκατάσταση ένα σημεί' στ' 'π'ί' ενδέ#εται να υπάρ#ει διαρρ'ή 

εύ(λεκτ'υ αερί'υ. Αν υπάρ%ει διαρρ'ή αερί'υ ή συσσώρευση γύρω απ$ τη μ'νάδα, 

μπ'ρεί να πρ'κληθεί πυρκαγιά. 

• Μην ενεργ'π'ιείτε και μην απενεργ'π'ιείτε τ'ν διακ$πτη κυκλώματ'ς ON/OFF και μην 

πατάτε κ'υμπιά με 1ρεγμένα #έρια. Ενδέ#εται να πρ'κληθεί ηλεκτρ'πλη%ία. 

• Μην απ'συναρμ'λ'γείτε, μην τρ'π'π'ιείτε και μην μετακινείτε μ$ν'ι σας τη μ'νάδα. 

Ενδέ#εται να πρ'κληθεί πυρκαγιά, ηλεκτρ'πλη%ία ή διαρρ'ή νερ'ύ. Για επισκευή ή 

μετακίνηση, απευθυνθείτε στ' σέρ1ις της αντιπρ'σωπείας πώλησης. 

• Μην επιλέ%ετε για την εγκατάσταση μια τ'π'θεσία $π'υ μπ'ρεί να υπάρ#ει υπερ1'λικ$ 

νερ$ ή υγρασία, $πως τ' λ'υτρ$. Η (θ'ρά της μ$νωσης μπ'ρεί να πρ'καλέσει 

ηλεκτρ'πλη%ία ή πυρκαγιά.  

• Για μετα('ρά ή επισκευή της μ'νάδας, επικ'ινωνήστε με την αντιπρ'σωπεία πώλησης. 

Αν τ' καλώδι' έ#ει τσακίσει σε κάπ'ι' σημεί', ενδέ#εται να πρ'κληθεί ηλεκτρ'πλη%ία ή 

πυρκαγιά.  

• Σε περίπτωση σ(άλματ'ς ($πως 'σμή απ$ πυρκαγιά, αδυναμία ψύ%ης ή η θέρμανσης), 

διακ$ψτε τη λειτ'υργία της μ'νάδας και κλείστε τ'ν διακ$πτη κυκλώματ'ς. Αν 

συνε#ιστεί η λειτ'υργία ενδέ#εται να πρ'κληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτρ'πλη%ία. -ητήστε 

επισκευή ή σέρ1ις στην αντιπρ'σωπεία πώλησης. 

• -ητήστε η εργασία γείωσης να γίνει απ$ την αντιπρ'σωπεία πώλησης ή απ$ 

επαγγελματία πρ'μηθευτή. Η ελλιπής εργασία γείωσης μπ'ρεί να απ'τελέσει αιτία 

ηλεκτρ'πλη%ίας. Μην συνδέσετε τ' καλώδι' γείωσης με σωλήνα αερί'υ, σωλήνα νερ'ύ, 

ακίδα αλε%ικέραυν'υ ή καλώδι' γείωσης τηλε(ών'υ. 

• Αν η έ%'δ'ς της σωλήνωσης της εσωτερικής μ'νάδας εκτεθεί λ$γω μετακίνησης, 

κλείστε τ' άν'ιγμα. Αν αγγί%ετε τα εσωτερικά ηλεκτρικά μέρη, ενδέ#εται να πρ'κληθεί 

τραυματισμ$ς ή ηλεκτρ'πλη%ία. 

• Μην τ'π'θετείτε διά('ρα υλικά (μέταλλ', #αρτί ή νερ$ κ.λπ.) στ' άν'ιγμα της ε%$δ'υ 

ή  της εισαγωγής αέρα. 5 ανεμιστήρας μπ'ρεί να περιστρέ(εται με υψηλή τα#ύτητα στ' 

εσωτερικ$ και υπάρ#'υν τρεις εν$τητες υψηλής τάσης, π'υ μπ'ρεί να πρ'καλέσ'υν 

τραυματισμ$ ή ηλεκτρ'πλη%ία.

• Πρέπει να #ρησιμ'π'ιήσετε ανε%άρτητη πρί7α ρεύματ'ς για την τρ'('δ'σία. Αν 

#ρησιμ'π'ιηθεί πρί7α ρεύματ'ς π'υ δεν είναι ανε%άρτητη, ενδέ#εται να πρ'κληθεί 

πυρκαγιά. 

• &ταν η μ'νάδα τ'υ κλιματιστικ'ύ δεν παράγει 'ύτε ψύ%η 'ύτε θέρμανση, ενδέ#εται να 

υπάρ#ει διαρρ'ή ψυκτικ'ύ. Απευθυνθείτε στην αντιπρ'σωπεία πώλησης. Τ' ψυκτικ$ 

π'υ #ρησιμ'π'ιείται στη μ'νάδα τ'υ κλιματιστικ'ύ είναι ασ(αλές. Δεν διαρρέει σε 

καν'νικές συνθήκες λειτ'υργίας αλλά αν διαρρεύσει στ' δωμάτι' και έρθει σε επα(ή 

με πηγή θερμ$τητας $πως ένα καλ'ρι(έρ ή μια ηλεκτρική κ'υ7ίνα, ενδέ#εται να 

πρ'κληθεί επικίνδυνη αντίδραση. 

• &ταν εισ#ωρήσει νερ$ ή άλλες %ένες 'υσίες στα εσωτερικά μέρη, διακ$ψτε αμέσως τη 

λειτ'υργία της μ'νάδας και κλείστε τ'ν διακ$πτη κυκλώματ'ς. Η διαρκής λειτ'υργία 

της μ'νάδας ενδέ#εται να πρ'καλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτρ'πλη%ία. Απευθυνθείτε στην 

αντιπρ'σωπεία πώλησης για επισκευή. 

• Μην καθαρί7ετε τ' εσωτερικ$ της μ'νάδας τ'υ κλιματιστικ'ύ μ$ν'ι σας. -ητήστε 

εσωτερικ$ καθαρισμ$ της μ'νάδας τ'υ κλιματιστικ'ύ απ$ την αντιπρ'σωπεία πώλησης. 

5 εσ(αλμέν'ς καθαρισμ$ς μπ'ρεί να πρ'καλέσει θρυμματισμ$ των μερών απ$ 

ρητίνη ή (θ'ρά της μ$νωσης των ηλεκτρικών μερών, πρ'καλώντας διαρρ'ή νερ'ύ, 

ηλεκτρ'πλη%ία ή πυρκαγιά.

•  Μην (θείρετε και μην τρ'π'π'ιείτε τ' καλώδι' τρ'('δ'σίας. Μην συνδέετε τ' 

καλώδι' στη μέση και μην #ρησιμ'π'ιείτε καλώδι' επέκτασης με π'λλαπλές πρί7ες 

π'υ #ρησιμ'π'ι'ύν και άλλες συσκευές. Σε περίπτωση π'υ δεν τ' πρά%ετε, μπ'ρεί να 

πρ'κληθεί πυρκαγιά.

•  Μην τ'π'θετείτε 1αριά αντικείμενα πάνω στ' καλώδι' τρ'('δ'σίας, μην τ' α(ήνετε 

εκτεθειμέν' στη 7έστη και μην τ' τρα1άτε. Αν τ' πρά%ετε, μπ'ρεί να πρ'κληθεί 

ηλεκτρ'πλη%ία ή πυρκαγιά.

• Η συσκευή αυτή δεν πρ''ρί7εται για #ρήση απ$ άτ'μα (συμπεριλαμ1αν'μένων των 

παιδιών) με μειωμένες (υσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικαν$τητες, ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσεων, εκτ$ς και εάν 1ρίσκ'νται υπ$ επί1λεψη ή καθ'δήγηση σ#ετικά 

με τη #ρήσή της συσκευής απ$ άτ'μ' υπεύθυν' για την ασ(άλειά τ'υς.

• Τα παιδιά πρέπει να επι1λέπ'νται ώστε να ε%ασ(αλί7εται $τι δεν παί7'υν με τη συσκευή.

• Να #ρησιμ'π'ιείτε απ'κλειστικά και μ$ν' τ' καθ'ρισμέν' ψυκτικ$ για συμπλήρωση ή 

αντικατάσταση. 

Σε διαφ'ρετική περίπτωση, ενδέ#εται να πρ'κληθεί αφύσικα ύψηλή πίεση στ'ν κύκλ' 

ψύ%ης, η 'π'ία μπ'ρεί να 'δηγήσει σε αστ'#ία ή έκρη%η τ'υ πρ'ϊ$ντ'ς ή στ'ν σωματικ$ 

τραυματισμ$ τ'υ #ρήστη. 

ΠΡOΦΥΛΑ�EIΣ AΣΦΑΛEIAΣ

 ΠΡOΦΥΛΑ�Η 
• Βε1αιωθείτε $τι ' διακ$πτης κυκλώματ'ς έ#ει εγκατασταθεί σωστά. Αν ' διακ$πτης 

κυκλώματ'ς δεν έ#ει εγκατασταθεί σωστά, ενδέ#εται να πρ'κληθεί ηλεκτρ'πλη%ία. Για 

να ελέγ%ετε τη μέθ'δ' εγκατάστασης, απευθυνθείτε στην αντιπρ'σωπεία πώλησης ή 

στ'ν επαγγελματία πρ'μηθευτή π'υ εγκατέστησε τη μ'νάδα. 

• &ταν #ρησιμ'π'ιείτε τη μ'νάδα σε κλειστ$ #ώρ' ή $ταν τη λειτ'υργείτε με άλλες 

συσκευές καύσης, να αν'ίγετε κατά διαστήματα ένα παράθυρ' για ε%αερισμ$. 5 

ανεπαρκής ε%αερισμ$ς ενδέ#εται να πρ'καλέσει ασ(υ%ία λ$γω έλλειψης '%υγ$ν'υ.

• Απ'(εύγετε τη λειτ'υργία για μεγάλα #ρ'νικά διαστήματα σε περι1άλλ'ν με υψηλή 

υγρασία (πάνω απ$ 80%) $πως $ταν έ#ετε αν'ι#τά παράθυρα και π$ρτες. Ενδέ#εται να 

παρατηρηθεί συμπύκνωση στην εσωτερική μ'νάδα και να πέσ'υν σταγ'νίδια πάνω στα 

έπιπλα. 

•  &ταν η μ'νάδα δεν #ρησιμ'π'ιείται για μεγάλ' #ρ'νικ$ διάστημα, κλείστε τ'ν διακ$πτη 

τρ'('δ'σίας ή τ'ν διακ$πτη κυκλώματ'ς.

• Συνιστάται να γίνεται συντήρηση απ$ ε%ειδικευμέν' τε#νικ$ $ταν η μ'νάδα 

#ρησιμ'π'ιείται για μεγάλ' #ρ'νικ$ διάστημα.

• Πρέπει να γίνεται έλεγ#'ς τ'υλά#ιστ'ν μία ('ρά τ'ν #ρ$ν' για να διαπιστωθεί αν έ#ει 

(θαρεί η 1άση τ'π'θέτησης της ε%ωτερικής μ'νάδας. Αν αγν'ήσετε κάπ'ια (θ'ρά, η 

μ'νάδα ενδέ#εται να πέσει ή να ανατραπεί, πρ'καλώντας τραυματισμ$. 

• Να ανε1αίνετε σε στερεή σκάλα $ταν τ'π'θετείτε/α(αιρείτε τ'ν μπρ'στιν$ πίνακα/τ' 

(ίλτρ' αέρα/τ' (ίλτρ' καθαρισμ'ύ αέρα. Σε περίπτωση π'υ δεν τ' πρά%ετε, ενδέ#εται 

να πρ'κληθεί πτώση ή τραυματισμ$ς. 

• Μην στέκεστε πάνω στην ε%ωτερική μ'νάδα και μην τ'π'θετείτε τίπ'τα πάνω της. 

Ενδέ#εται να πρ'κληθεί τραυματισμ$ς ε%αιτίας πτώσης ή ανατρ'πής. 5π'ιαδήπ'τε 

(θ'ρά στη μ'νάδα ενδέ#εται να πρ'καλέσει ηλεκτρ'πλη%ία ή πυρκαγιά.

• Μην #ρησιμ'π'ιείτε συσκευές καύσης απευθείας μπρ'στά απ$ τη ρ'ή τ'υ αέρα π'υ 

πρ'έρ#εται απ$ τη μ'νάδα τ'υ κλιματιστικ'ύ. Η ανεπαρκής καύση μιας συσκευής 

καύσης ενδέ#εται να πρ'καλέσει ασ(υ%ία. 

• Μην τ'π'θετείτε τίπ'τα γύρω απ$ την ε%ωτερική μ'νάδα και μην α(ήνετε να 

συσσωρεύ'νται πεσμένα (ύλλα γύρω της.  Αν υπάρ#'υν πεσμένα (ύλλα, μπ'ρεί να 

μπ'υν μικρά 7ώα και να έρθ'υν σε επα(ή με εσωτερικά ηλεκτρικά μέρη, πρ'καλώντας 

1λά1η ή πυρκαγιά. 

• Μην τ'π'θετείτε 7ώα και (υτά σε σημεία απευθείας μπρ'στά απ$ τη ρ'ή τ'υ αέρα 

π'υ πρ'έρ#εται απ$ τη μ'νάδα τ'υ κλιματιστικ'ύ. Ενδέ#εται να υπάρ%'υν αρνητικές 

επιπτώσεις στ' 7ώ' ή τ' (υτ$. 

• Βε1αιωθείτε $τι τ' νερ$ απ'στραγγί7εται. &ταν η διαδικασία απ'στράγγισης νερ'ύ 

δεν είναι επαρκής, ενδέ#εται να πρ'κληθεί διαρρ'ή νερ'ύ, π'υ θα καταστρέψει τα 

έπιπλα. Για να ελέγ%ετε αν η μέθ'δ'ς εγκατάστασης π'υ #ρησιμ'π'ιήθηκε είναι σωστή, 

απευθυνθείτε στην αντιπρ'σωπεία πώλησης ή στ'ν επαγγελματία πρ'μηθευτή π'υ 

εγκατέστησε τη μ'νάδα. 

• Μην τ'π'θετείτε δ'#εία, $πως ένα 1ά7' γεμάτ' υγρ$, πάνω στη μ'νάδα. Ενδέ#εται τ' 

νερ$ να εισ#ωρήσει στη μ'νάδα και να (θείρει την ηλεκτρική μ$νωση, πρ'καλώντας 

ηλεκτρ'πλη%ία.

• Μην τη #ρησιμ'π'ιείτε για ειδικές περιπτώσεις, $πως για την απ'θήκευση τρ'(ής, για 

τη (ύλα%η 7ώων ή για την τ'π'θέτηση (υτών, συσκευών ακρι1είας ή έργων τέ#νης. 

Μην τη #ρησιμ'π'ιείτε σε πλ'ία ή άλλα '#ήματα. Ενδέ#εται να πρ'κληθεί 1λά1η στη 

μ'νάδα τ'υ κλιματιστικ'ύ. Επίσης, ενδέ#εται να (θαρ'ύν αυτά τα αντικείμενα. 

• Μην τ'π'θετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή έπιπλα κάτω απ$ τη μ'νάδα.  Ενδέ#εται 

να πέσ'υν σταγ'νίδια, πρ'καλώντας (θ'ρά ή 1λά1η. 

• Κατά τ'ν καθαρισμ$, πρέπει να διακ$πτετε τη λειτ'υργία της μ'νάδας και να 

κλείνετε τ'ν διακ$πτη κυκλώματ'ς. Επειδή ' ανεμιστήρας στ' εσωτερικ$ μπ'ρεί να 

περιστρέ(εται με υψηλή τα#ύτητα, ενδέ#εται να πρ'κληθεί τραυματισμ$ς. 

• Μην πλένετε την κεντρική μ'νάδα τ'υ κλιματιστικ'ύ με νερ$. Ενδέ#εται να πρ'κληθεί 

ηλεκτρ'πλη%ία.

• Α('ύ καθαρίσετε τ'ν μπρ'στιν$ πίνακα/τ' (ίλτρ' αέρα, σκ'υπίστε τ' νερ$ π'υ έ#ει 

παραμείνει και α(ήστε τη μ'νάδα να στεγνώσει. Αν παραμείνει νερ$, ενδέ#εται να 

πρ'κληθεί ηλεκτρ'πλη%ία. 

• Μετά απ$ την α(αίρεση τ'υ μπρ'στιν'ύ πίνακα, μην αγγί7ετε τα μεταλλικά μέρη της 

μ'νάδας. Μπ'ρεί να πρ'κληθεί τραυματισμ$ς. 

• Μην ακ'υμπάτε τ' τμήμα εισαγωγής αέρα ή τα πτερύγια αλ'υμινί'υ της μ'νάδας. 

Μπ'ρεί να πρ'κληθεί τραυματισμ$ς. 

• &ταν ακ'ύτε 1ρ'ντές και ενδέ#εται να πέσ'υν κεραυν'ί, διακ$ψτε τη λειτ'υργία της 

μ'νάδας και απ'συνδέστε τ'ν διακ$πτη κυκλώματ'ς. Αν πέσει κεραυν$ς, ενδέ#εται να 

πρ'κληθεί 1λά1η.

• Μπαταρίες για τ' τηλε#ειριστήρι':

- Πρέπει να τ'π'θετ'ύνται με τη σωστή π'λικ$τητα (+) και (-).  

- Δεν πρέπει να επανα('ρτί7'νται.

- Μην #ρησιμ'π'ιείτε μπαταρίες στις 'π'ίες έ#ει παρέλθει η “Πρ'τειν$μενη περί'δ'ς 

#ρήσης”.

- Μην α(ήνετε #ρησιμ'π'ιημένες μπαταρίες μέσα στ' τηλε#ειριστήρι'.

- Μην συνδυά7ετε δια('ρετικ'ύς τύπ'υς μπαταριών και μην συνδυά7ετε νέες 

μπαταρίες με παλιές. 

- Μην συγκ'λλάτε απευθείας τις μπαταρίες. 

- Μην 1ρα#υκυκλώνετε, μην απ'συναρμ'λ'γείτε, μην θερμαίνετε και μην πετάτε τις 

μπαταρίες στη (ωτιά. Αν δεν γίνει σωστή απ$ρριψη των μπαταριών, ενδέ#εται να 

εκραγ'ύν ή να σημειωθεί διαρρ'ή υγρ'ύ, πρ'καλώντας εγκαύματα ή τραυματισμ'ύς. 

Αν ακ'υμπήσετε τ' υγρ$, %επλυθείτε π'λύ καλά με νερ$. Αν τ' υγρ$ ακ'υμπήσει σε 

συσκευές, σκ'υπίστε τ' για να μην έρθετε σε επα(ή μα7ί τ'υ.

- Μην τ'π'θετείτε τις μπαταρίες σε σημεί' π'υ έ#'υν πρ$σ1αση μικρά παιδιά. Αν 

καταπιείτε μπαταρία, συμ1'υλευτείτε αμέσως κάπ'ι'ν ιατρ$.

• 5 κατασκευαστής απ'π'ιείται κάθε ευθύνη για 7ημιές π'υ τυ#$ν πρ'κύψ'υν λ$γω 

της μη τήρησης των 'δηγιών τ'υ παρ$ντ'ς εγ#ειριδί'υ.

1 Λυ#νία Hi POWER

2  Λυ#νία FILTER

3  ΠΡOΘΈΡΜΑΝΣΗ/ΑΠ&ΨΥ%Η

4  Λυ#νία TIMER

5  Λυ#νία OPERATION

6  Κoυμπί RESET

1 2 3 4 5

6
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1.  Πιέστε  : Επιλέ%τε ψύ%η , θέρμανση , ή ανεμιστήρα μ$νo .

2.  Πιέστε   : Ρυθμίστε στην θερμoκρασία πoυ επιθυμείτε.

 Ψύ%η: Ελά#. 17°C, Θέρμανση: Μέγ. 30°C, Ανεμιστήρας μ$νo: Δεν 

υπάρ#ει ένδει%η θερμoκρασίας

3.   Πιέστε  : Επιλέ%τε AUTO, LOW  , LOW+ , MED  , MED+ , 

ή HIGH .

Κατά τη λειτoυργία της α(ύγρανσης, ελέγ#εται αυτ$ματα και μια 

λειτoυργία περιo ρισμένης ψύ%ης.

1. Πιέστε   : Επιλέ%τε Αφύγρανση .

2. Πιέστε  : Ρυθμίστε στην θερμoκρασία πoυ επιθυμείτε.

Για τ'ν αυτ$ματ' έλεγ#' της θερμ'κρασίας τ'υ δωματί'υ και της ρ'ής 

αέρα για τα#ύτερη ψύ%η ή θέρμανση (εκτ$ς απ$ τις λειτ'υργίες DRY και 

FAN ONLY)

Πιέστε  : Εκκίνηση και τερματισμ$ς της λειτoυργίας.

Για τ'ν αυτ$ματ' έλεγ#' της θερμ'κρασίας τ'υ δωματί'υ για 

ε%'ικ'ν$μηση ενέργειας (εκτ$ς απ$ τις λειτ'υργίες DRY και FAN ONLY)

Πιέστε  : Εκκίνηση και τερματισμ$ς της λειτoυργίας.

Σημείωση:  Λειτ'υργία ψύ%ης: η καθ'ρισμένη θερμ'κρασία θα αυ%άνεται 

κατά 1 1αθμ$/ώρα για 2 ώρες (μέγιστη αύ%ηση 2 1αθμ'ί). Για τη 

λειτ'υργία θέρμανσης η καθ'ρισμένη θερμ'κρασία θα μειώνεται.

Εάν #άσετε τo τηλε#ειριστήρι$ σας ή απo(oρτιστεί
• Πιέ7oντας τo κoυμπί RESET, η μoνάδα μπoρεί 

να τεθεί σε λειτoυργία ή εκτ$ς λειτo υργίας, 
#ωρίς τη #ρήση τoυ τηλε#ειριστηρίoυ.

• 5 τρ$π'ς λειτ'υργίας ρυθμί7εται σε 
λειτ'υργία AUTOMATIC, η πρ'επιλεγμένη 
θερμ'κρασία είναι 24°C και η λειτ'υργία 
ανεμιστήρα είναι στην αυτ$ματη τα#ύτητα.

Ρυθμίστε τ'ν #ρ'ν'διακ$πτη $ταν τ' κλιματιστικ$ είναι σε λειτ'υργία.

Ρύθμιση τoυ �ρoνoδιακ$πτη ON Ρύθμιση τoυ �ρoνoδιακ$πτη OFF

1
Πιέστε  :  Ρυθμίστε την 

επιθυμητή ώρα 
ΕΝΕΡΓOΠOΙΗΣΗΣ 
τoυ #ρoνoδιακ$πτη.

Πιέστε  :  Ρυθμίστε την 
επιθυμητή ώρα 
ΑΠΕΝΕΡΓOΠOΙΗΣΗΣ 
τoυ #ρoνoδιακ$πτη.

2
Πιέστε  :  Επιλέ%τε τo 

#ρoνoδιακ$πτη.
Πιέστε  :  Επιλέ%τε τo 

#ρoνoδιακ$πτη.

3
Πιέστε  :  Ακυρώστε τη 

λειτoυργία τoυ 
#ρoνoδιακ$πτη.

Πιέστε  :  Ακυρώστε τη 
λειτoυργία τoυ 
#ρoνoδιακ$πτη.

Με την ημερήσια λειτ(υργία �ρ(ν(διακ$πτη, ( �ρήστης μπ(ρεί να ρυθμίσει 
τ(υς �ρ(ν(διακ$πτες ON & OFF και να τ(υς ενεργ(π(ιεί σε καθημερινή -άση.

Ρύθμιση τoυ καθημεριν$ς �ρoνoδιακ$πτη

1 Πιέστε  :  Ρυθμίστε τo 
#ρoνoδιακ$πτη ON.

3
Πιέστε .

2
Πιέστε  :  Ρυθμίστε τo 

#ρoνoδιακ$πτη OFF.
4 Πιέστε τo κoυμπί   εν$σω 

ανα1oσ1ήνει η ένδει%η (  ή ).

•  &ταν ενεργoπoιείται o καθημεριν$ς #ρoνoδιακ$πτης, υπoδεικνύoται 

και τα δύo 1έλη ( , ).

Σημείωση:
• Τoπoθετήστε τo τηλε#ειριστήριo σε θέση τέτoια απ$ $πoυ θα 

μπoρέσει να μεταδώσει σήμα στην εσωτερική μoνάδα. Δια(oρετικά, 

μπoρεί να πρoκύψει #ρoνική καθυστέρηση έως και 15 λεπτών.

• Η ρύθμιση θα απoθηκευθεί για την επ$μενη παρ$μoια λειτoυργία.

Για να επιλέ%ετε αυτ$ματα τη λειτoυργία ψύ%ης, θέρμανσης ή μ$νo 

ανεμιστήρα, καθώς

1.  Πιέστε  : Επιλέ%τε A.

2.  Πιέστε   : Ρυθμίστε στην θερμoκρασία πoυ επιθυμείτε.

3.  Πιέστε  : Επιλέ%τε AUTO, LOW  , LOW+ , MED  , MED+ , 

ή HIGH .

ΑΥΤOΜΑΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ5
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ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ7

ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ Hi-POWER8

ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ECO9

ΛΕΙΤ<ΥΡΓΙΑ ΠPOΣΩPINOΣ10

ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ XΡOΝOΔΙΑΚOΠΤΗ11

Σημείωση:
• Μη μετακινείτε την περσίδα με τ' #έρι.

•  Η θέση της περσίδας μπ'ρεί να ρυθμί7εται αυτ$ματα με 'ρισμένες

λειτoυργίες. 

1 Πμπ$ς υπέρυθρων σημάτων

2 Κ'υμπί εκκίνησης/παύσης ( )

3 Κ'υμπί επιλ'γής λειτ'υργίας ( )

4 Κ'υμπί θερμ'κρασίας ( )

5 Κ'υμπί τα#ύτητας ανεμιστήρα ( )

6 Κ'υμπί παλινδρ$μησης περσίδων ( )

7 Κ'υμπί ρύθμισης θέσης 

περσίδων ( )

8 Κ'υμπί _ρ'ν'διακ$πτη 

ενεργ'π'ίησης ( )

9 Κ'υμπί _ρ'νoδιακ$πτη 

απενεργoπίησης ( )

! Κ'υμπί ύπνoυ ECO ( )

" Κ'υμπί ρύθμισης ( )

# Κ'υμπί απαλ'ι(ής ( ) 

$ Κoυμπί Μνήμης και 

Πρoεπιλoγής ( )

% Κoυμπί υψηλής ισ#ύoς ( )

& Κoυμπί Oικoνoμίας ( )

( Κoυμπί Ήσυ#ης Λειτoυργίας ( )

) Κ'υμπί επανα('ράς (ίλτρ'υ ( )

~ Κ'υμπί ρύθμισης ρ'λ'γι'ύ ( )

+ Κ'υμπί ελέγ#'υ ( )

, Κ'υμπί επανα('ράς ( )

ΠΡOΕΤΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠO ΤΗ XΡΗΣΗ2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡOΗΣ3
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Πρoετoιμασία των Dίλτρων
1.  Ανoί%τε τη γρίλια εισ$δoυ τoυ αέρα και α(αιρέστε τα (ίλτρα αέρα.

2.  Τoπoθετήστε τα (ίλτρα. (1λ. λεπτ'μέρειες στ' (ύλλ' α%εσ'υάρ).

Τoπoθέτηση των μπαταριών (κατά τη �ρήση της 
ασύρματης λειτ(υργία.)

1. Αφαιρέστε τ' συρ$μενo κάλυμμα.

2. Τoπoθετήστε 2 νέες μπαταρίες (τύπoυ AAA),

σύμ(ωνα με τις θέσεις (+) και (–).

Ρύθμιση τ(υ ρ(λ(γι(ύ

1. Πιέστε τ'  με τη μύτη εν$ς μ'λυ1ι'ύ.

 Αν ανα1'σ1ήνει η ένδει%η τ'υ #ρ'ν'διακ$πτη,

 μετα1είτε στ' επ$μεν' 1ήμα 2.

2. Πιέστε  ή  : ρυθμίστε την ώρα.

3. Πιέστε  : Επιλέ%τε τo #ρoνoδιακ$πτη.

ΕπαναD(ρά τηλε�ειριστηρί(υ

Πατήστε  με τη μύτη εν$ς στυλ$ ή

1. Α(αιρέστε την μπαταρία.

2. Πιέστε .

3. Τ'π'θετήστε την μπαταρία.

Σημείωση:
•  Τ' παρε#$μεν' τηλε#ειριστήρι' είναι ασύρματ'υ τύπ'υ, τ' 'π'ί' 

μπ'ρεί επίσης να #ρησιμ'π'ιηθεί και ως ενσύρματ'. Ανατρέ%τε 
στην εν$τητα “Πώς να συνδέσετε τ' τηλε#ειριστήρι' για 
ενσύρματη λειτ'υργία”, π'υ 1ρίσκεται στις 'δηγίες εγκατάστασης, 
σε περίπτωση π'υ απαιτείται ενσύρματ' #ειριστήρι'.

•  Κατά την ενσύρματη λειτ'υργία, τ' τηλε#ειριστήρι' επιστρέφει στην 
αρ#ική κατάσταση (τα PRESET, TIMER και CLOCK επιστρέφ'υν στην 
αρ#ική κατάσταση) $ταν ' #ρήστης διακ$ψει την παρ'#ή ρεύματ'ς 
στ' κλιματιστικ$.

1
Πιέστε  : Μετακινήστε την 

περσίδα κατακ$ρυ(α, ωσ$τoυ 

στρα(εί πρoς την κατεύθυνση πoυ 

επιθυμείτε.

2
Πιέστε  : Ενεργoπoιείτε την 

αυτ$ματη ταλάντευση της ρoής 

αέρα. Πιέστε και πάλι για διακoπή.

3 Η oρι7$ντια κατεύθυνση ρυθμί7εται 

με τo #έρι.
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Ρυθμίστε τη λειτoυργία πoυ πρoτιμάτε για μελλoντική #ρήση. Η ρύθμιση 

θα απoθηκευτεί στη μoνάδα για μελλoντική λειτoυργία (εκτ$ς της 

κατεύθυνσης της ρoής αέρα).

1. Ρυθμίστε τη λειτoυργία πoυ πρoτιμάτε.

2.  Πατήστε και κρατήστε πατημένo τo   για 3 δευτερ$λεπτα 

για να απoθηκευτεί η ρύθμιση. Εμ(ανί7εται η ένδει%η P.

3. Πιέστε τo κouμπί  : Εκκινεί η απoθηκευμένη λειτoυργία.

Για να επανεκκινήσετε αυτ$ματα τo κλιματιστικ$ μετά απ$ διακoπή 

ρεύματoς (η μoνάδα πρέπει να είναι ενεργoπoιημένη.)

Ρύθμιση
1. Πιέστε και κρατήστε πατημέν' τ' κ'υμπί RESET στην εσωτερική 

μ'νάδα για 3 δευτερ$λεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτ'υργία. 

(Ακ'ύγεται ένας #αρακτηριστικ$ς ή#'ς (μπιπ) 3 ('ρές και η λυ#νία 

OPERATION ανα1'σ1ήνει 5 ('ρές/δευτ. για 5 δευτερ$λεπτα)

2. Πατήστε και κρατήστε πατημέν' τ' κ'υμπί RESET στην εσωτερική 

μ'νάδα για 3 δευτερ$λεπτα για να ακυρώσετε τη λειτ'υργία. 

(Ακ'ύγεται ένας #αρακτηριστικ$ς ή#'ς (μπιπ) 3 ('ρές αλλά η 

λυ#νία OPERATION δεν ανα1'σ1ήνει)

 •  Σε περίπιωση ρύθμισης τou #ρ'ν'διακ$πτης σε θέση ON ή OFF, 

η ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΑΥΤOΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ δεν ενεργoπoιείται.

Για τη λειτoυργία ύπνoυ ECO εκτελείται αυτ$ματoς έλεγ#oς της ρoής 

αέρα και αυτ$ματη απενεργoπoίηση.

Πιέστε  :  Επιλέ%τε 1, 3, 5 ή 9 ώρες για τη λειτoυργία τoυ 

#ρoνoδιακ$πτη απενεργoπoίησης.

Σημείωση:   Στη λειτ'υργία ψύ%ης, η καθ'ρισμένη θερμ'κρασία θα 

αυ%άνεται κατά 1 1αθμ$/ώρα για 2 ώρες (μέγιστη αύ%ηση 

2 1αθμ'ί). Στη λειτ'υργία θέρμανσης, η καθ'ρισμένη 

θερμ'κρασία θα μειωθεί.

O ανεμιστήρας δoυλεύει σε πάρα πoλύ #αμηλή τα#ύτητα για ήσυ#η λειτ 

oυργία (εκτ$ς απ$ $ταν είναι στην κατάσταση DRY)

Πιέστε  : Εκκίνηση και τερματισμ$ς της λειτoυργίας.

Σημείωση:   Υπ$ 'ρισμένες συνθήκες, η λειτ'υργία QUIET μπ'ρεί 

να μην παρέ#ει επαρκή ψύ%η ή θέρμανση λ$γω των 

#αρακτηριστικών της ήσυ#ης λειτ'υργίας.

Για να δια#ωρίσετε τη #ρήση τ'υ τηλε#ειριστηρί'υ για κάθε εσωτερική 

μ'νάδα, στην περίπτωση π'υ έ#'υν εγκατασταθεί 2 κλιματιστικά σε 

κ'ντινή απ$σταση.

Ρύθμιση τηλε�ειριστηρί(υ B.
1.  Πιέστε τ' κ'υμπί RESET στην εσωτερική μ'νάδα για να 

ενεργ'π'ιήσετε τ' κλιματιστικ$. 

2.  Στρέψτε τ' τηλε#ειριστήρι' πρ'ς την εσωτερική μ'νάδα.

3.  Πατήστε και κρατήστε πατημέν' τ' κ'υμπί  στ' τηλε#ειριστήρι' 

με τη μύτη εν$ς μ'λυ1ι'ύ. Θα εμ(ανιστεί στην 'θ$νη η ένδει%η 

“00”.

4.  Πιέστε τ'  ενώ πατάτε τ' . Θα εμ(ανιστεί η ένδει%η 

“B” στην 'θ$νη, θα ε%α(ανιστεί η ένδει%η “00” και τ' κλιματιστικ$ 

θα απενεργ'π'ιηθεί. Απ'μνημ'νεύεται τ' τηλε#ειριστήρι' B.

Σημείωση: 1.  Επαναλά1ετε τ' παραπάνω 1ήμα για να ρυθμίσετε τ' 

τηλε#ειριστήρι' σε A.

 2. Τ' τηλε#ειριστήρι' A δεν εμ(ανί7ει την ένδει%η “A”.

 3.  Η πρ'επιλεγμένη εργ'στασιακή ρύθμιση τ'υ τηλε#ειριστηρί'υ 

είναι A.

Η μoνάδα δεν λειτoυργεί.
Η ψύSη είναι μη φυσιoλoγικά 

�αμηλή.

• O κεντρικ$ς διακ$πτης είναι 

απενεργoπoιημένoς.

•  O ασ(αλειoδιακ$πτης 

απενεργoπoιείται για να διακ$ψει 

την παρo#ή ρεύματoς.

•  Διακoπή ρεύματoς

•  Έ#ει ενεργoπoιηθεί o 

#ρoνoδιακ$πτης ενεργoπoίησης.

• Τα (ίλτρα είναι (ραγμένα απ$ 

σκ$νη.

•  Δεν έ#ει ρυθμιστεί η κατάλληλη 

θερμoκρασία.

•  Υπάρ#oυν ανoικτά παράθυρα ή 

π$ρτες.

•  Η εισαγωγή ή η έ%oδoς αέρα 

της ε%ωτερικής μoνάδας έ#ει 

μπλoκαριστεί.

•  Η τα#ύτητα τoυ ανεμιστήρα 

είναι ρυθμισμένη πoλύ #αμηλά.

•  O τρ$πoς λειτoυργίας είναι FAN 

ή DRY.
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ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ PRESET12

ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΥΠΝOΥ ECO15

ΗΣΥXΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ14

ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΑΥΤOΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ13

 Πρώτα απενεργ'π'ιήστε τ'ν ασ(αλει'διακ$πτη.

ΕπαναD(ρά Dίλτρ(υ
Ανά1ει η λυ#νία FILTER. Τ' (ίλτρ' πρέπει να καθαριστεί.

Για να σ1ήσει η λυ#νία, πιέστε τ' κ'υμπί RESET στην εσωτερική μ'νάδα ή 

τ' κ'υμπί FILTER στ' τηλε#ειριστήρι'.

Εσωτερική μ(νάδα και τηλε�ειριστήρι(
•  Καθαρίστε την εσωτερική μ'νάδα και τ' τηλε#ειριστήρι', $π'τε 

#ρειά7εται, με ένα 1ρεγμέν' πανί.

•  Μην #ρησιμ'π'ιείτε 1εν7ίνη, διαλυτικ$, σκ$νη γυαλίσματ'ς ή 

%εσκ'ν$παν' με #ημικές 'υσίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ16

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΣΗΜΕΙO ΕΛΕΓXOΥ)18

ΕΠΙΛ<ΓΗ ΤΗΛΕ@ΕΙΡΙΣΤΗΡΙ<Υ A-B19

1.  Xαρακτηριστικ$ πρoστασίας τριών λεπτών: Aπoτρέπει την 

ενεργoπoίηση της μoνάδας για 3 λεπτά, $ταν ενεργoπoιηθεί αμέσως 

μετά απ$ διακoπή λειτoυργίας ή o διακ$πτης τρo(oδoσίας ρυθμιστεί 

στo ON.

2.  Λειτ'υργία πρ'θέρμανσης: Θερμάνετε τη μ'νάδα για 5 λεπτά πριν 

να (υσή%ει θερμ$ς αέρας.

3.  Έλεγ#oς θερμoύ αέρα: &ταν η θερμoκρασία τoυ δωματίoυ (τάσει 

στην καθoρισμένη θερμoκρασία, η τα#ύτητα τoυ ανεμιστήρα 

μειώνεται αυτ$ματα και η ε%ωτερική μoνάδα παύει να λειτoυργεί.

4.  Αυτ$ματη απ$ψυ%η: Oι ανεμιστήρες θα σταματήσoυν κατά τη 

διάρκεια της λειτoυργίας απ$ψυ%ης.

5.  Θερμαντική απ$δoση: Θερμ$τητα απoρρo(άται απ$ τoν ε%ωτερικ$ 

#ώρo και απoδίδεται στo δωμάτιo. &ταν η θερμoκρασία έ%ω είναι 

πoλύ #αμηλή, #ρησιμoπoιήστε μια άλλη κατάλληλη συσκευή 

θέρμανσης σε συνδυασμ$ με τo κλιματιστικ$.

6.  Πρ$1λεψη συσσωρευμένoυ #ιoνιoύ: Eπιλέ%τε τη θέση της ε%ωτερικής 

μoνάδας σε σημείo πoυ να μην είναι εκτεθειμένη συσσώρευση 

#ιoνιoύ, (ύλλων ή άλλων υπoλειμμάτων, ανάλoγα με την επo#ή.

7.  Ενδέ#εται να ακ'ύγεται κάπ'ι'ς ελα(ρύς ή#'ς τρι%ίματ'ς $ταν 

λειτ'υργεί η μ'νάδα. Αυτ$ είναι (υσι'λ'γικ$ καθώς τ' τρί%ιμ' 

μπ'ρεί να πρ'καλείται απ$ τη διαστ'λή/συστ'λή τ'υ πλαστικ'ύ.

Σημείωση: Τα στoι#εία 2 έως 6 ανα(έρoνται στo μoντέλ θέρμανσης

ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠOΔOΣΗ17

Συνθήκες λειτoυργίας τoυ κλιματιστικoύ

Θερμ.

Λειτoυργία
ΕSωτερική θερμ(κρασία Θερμ(κρασία δωματί(υ

Θέρμανση –15°C ~ 24°C Μικρ$τερη απ$ 28°C

Ψύ%η –10°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Α(ύγρανση –10°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

GR
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1110655147

Information according to EMC Directive 2004/108/EC

(Name of the manufacturer) TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.

(Address, city, country) 144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, 
TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR 
MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND.

(Name of the Importer/Distributor in EU) AHI-CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A.

(Address, city, country) 18, KIFISSOU AVENUE
104 42 ATHENS, GREECE
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