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Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ    Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ   Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 
 

1. Μη τραβάτε η παραμορφώνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος. Το τράβηγμα και η κακή χρήση του καλωδίου παροχής 
ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν βλάβη της συσκευής και ηλεκτροπληξία. 

2. Προσέξτε ώστε να μην εκθέτετε το σώμα σας απευθείας στον αέρα εξόδου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί 
να επηρεάσει τη φυσική σας κατάσταση. 

3. Όταν χρησιμοποιείτε τη κλιματιστική συσκευή για παιδιά, ηλικιωμένους, κλινήρεις ή ανθρώπους με κινητικά 
προβλήματα, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του δωματίου είναι η κατάλληλη για τα άτομα αυτά. 

4. Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα μέσα στη μονάδα. Η εισαγωγή αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς 
λόγω της υψηλής ταχύτητας περιστροφής των ανεμιστήρων. 

5. Γειώστε σωστά τη κλιματιστική συσκευή. Μην συνδέετε το καλώδιο της γείωσης με σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού, 
αλεξικέραυνου ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. Αν η γείωση δεν είναι σωστή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 

6. Αν αντιληφθείτε κάποια ανωμαλία στη συσκευή κλιματισμού (π.χ. μυρωδιά καμένου), σταματήστε αμέσως τη 
λειτουργία της συσκευής και  διακόψτε την παροχή ρεύματος. 

7. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό καλωδίωσης. Λανθασμένη σύνδεση του 
καλωδίου μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση στο καλώδιο τροφοδοσίας, το φις και την πρίζα, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 

8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον 
εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο σέρβις ή από αντίστοιχα καταρτισμένο άτομο προς αποφυγή βλαβών. Σε 
περίπτωση αντικατάστασης να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που προδιαγράφει ο κατασκευαστής. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /ΑΦΑΙΡΕΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε / αφαιρέσετε / επισκευάσετε μόνοι σας τη μονάδα. Η εσφαλμένη εργασία μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρροή νερού., πυρκαγιά κ.λ.π. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο ή άλλο προσωπικό 
ειδικευμένο στην εγκατάσταση / αφαίρεση / επισκευή της κλιματιστικής συσκευής. 

     ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
1. Να  ανοίγετε περιοδικά ένα παράθυρο για να αερίζετε το δωμάτιο, ειδικά αν χρησιμοποιείτε συσκευές αερίου. Αν ο 

αερισμός είναι ανεπαρκής μπορεί να προκληθεί έλλειψη οξυγόνου. 

2. Μη χειρίζεστε τα χειριστήρια με υγρά χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

3. Για λόγους ασφαλείας, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θέτετε εκτός λειτουργίας 
τον διακόπτη του ρεύματος. 

4. Να ελέγχετε περιοδικά τη βάση στήριξης της εξωτερικής μονάδας για τυχόν φθορές και για να βεβαιώνεστε ότι είναι 
σταθερά στερεωμένη στη θέση της. 

5. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στην εξωτερική μονάδα, ούτε να πατάτε πάνω της. Τα αντικείμενα ή ο άνθρωπος 
μπορεί να πέσουν και να προκληθούν τραυματισμοί. 

6. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλες εφαρμογές, όπως σπίτια 
σκύλων ή θερμοκήπια για την ανάπτυξη ζώων ή φυτών. 

7. Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό πάνω στη μονάδα. Εάν διεισδύσει νερό στη μονάδα, υπάρχει κίνδυνος φθοράς των 
ηλεκτρικών μονώσεων και πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. 

8. Μην φράσσετε τις εισόδους και εξόδους αέρα της μονάδας. Μπορεί να προκληθούν ανεπαρκής απόδοση ή βλάβες. 

9. Φροντίστε να σταματάτε την λειτουργία και να διακόπτετε την παροχή ρεύματος πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή 
καθαρισμού. Στο εσωτερικό της μονάδας υπάρχει ένας  περιστρεφόμενος ανεμιστήρας και μπορεί να τραυματιστείτε. 

     10 .Μην καταβρέχετε ή ρίχνετε νερό απευθείας επάνω στη μονάδα. Το νερό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή  
        βλάβη. 

     11. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή ακατάλληλα άτομα χωρίς επίβλεψη. 
              Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 



 
 

Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Ε Σ   Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν 
 
 
 
 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

   

1.Λυχνία επιλογής εξόδου του αέρα   

(πράσινη) 

  2. Πλήκτρο επιλογής εξόδου του αέρα 

  3.Πλήκτρο έναρξης-παύσης λειτουργίας 
 
 
  4. Φίλτρα αέρα   
 
  5. Έξοδος του αέρα (επάνω) 
  6. Περσίδες οριζόντιας ρύθμισης 
 
  7. Περσίδες κάθετης ρύθμισης 
 
 8. Λυχνία PLASMACLUSTER 
   (μπλε) 
 
  9. Λυχνία λειτουργίας (κόκκινη) 
 
  10. Λυχνία χρονοδιακόπτη (πορτοκαλί) 
 
  11. Δέκτης  
 
  12. Είσοδος αέρα  
 
  13. Αποσμητικά φίλτρα  
 
  14 Κάλυμμα 
 
  15. Τηλεχειριστήριο 
 
 16.  Έξοδος αέρα (κάτω) 
      

 
 
                                                                                                     
 
 



 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 
1. ΠΟΜΠΟΣ 
2.ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (οθόνη υγρών κρυστάλλων) 
3.Πλήκτρο PLASMACLUSTER 
4.Πλήκτρο ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
5.Πλήκτρο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
6.Πλήκτρο ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 
7.Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
8.Πλήκτρο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ 
9.Πλήκτρο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ για αυτόματο ξεκίνημα 
10.Πλήκτρο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ για αυτόματο 
σταμάτημα 
11.Πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ (αύξηση χρόνου) 
12.Πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ (μείωση χρόνου) 
13.Πλήκτρο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
14.Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 
15. Δείχνει ότι η θέση της ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ είναι κάτω από 
αυτό το σημάδι. 
16. Πλήκτρο ΡΟΛΟΓΙΟΥ  
17. ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
18. ΣΥΜΒΟΛΟ PLASMACLUSTER  
19.ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΙΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

                                                                     
ΑΥΤΟΜΑΤΟ        ΘΕΡΜΑΝΣΗ        ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ             ΨΥΞΗ 
 
20.ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ 
21.ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
22.ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
23.ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 
24.ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

                                                          
     ΑΥΤΟΜΑΤΗ          ΥΨΗΛΗ            ΧΑΜΗΛΗ               ΑΠΑΛΗ        
25.ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 
Δείχνει την επιλογή για αυτόματη έναρξη ή την ώρα 
26.ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     
Δείχνει την επιλογή για αυτόματο σταμάτημα ή την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη μιας ώρας     
 



Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Τ Ω Ν  Α Π Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Φ Ι Λ Τ Ρ Ω Ν  
Τα αποσμητικά φίλτρα βρίσκονται στη συσκευασία σαν αξεσουάρ. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του 
μηχανήματος, τα αποσμητικά φίλτρα κατακρατούν τη σκόνη και τη μυρωδιά του καπνού. 

                         
1 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα    2 Τοποθετείστε τα αποσμητικά     3 Τοποθετείστε τα φίλτρα στην 
Για να το ανοίξετε κρατείστε            φίλτρα στις ειδικές θέσεις.                αρχική τους θέση 
τις δύο γωνίες με το σημάδι                                                             Κλείστε το κάλυμμα πιέζοντας. 
και τραβήξτε το καπάκι εμπρός                                                                 στο σημάδι  ώστε να 
ώστε να ανοίξει. Μετά βγάλτε                                                                   ασφαλίσει το κάλυμμα. 
τα φίλτρα αέρα.                                                                                                           
Προσοχή 
Τα φίλτρα είναι συσκευασμένα μέσα σε ένα πλαστικό σακουλάκι. Μην ανοίγετε τη συσκευασία πριν την 
χρησιμοποιήσετε. Σε διαφορετική περίπτωση θα μειωθεί σημαντικά η ζωή των αποσμητικών φίλτρων. 

 
Χ Ρ Η Σ Η   Τ Ο Υ   Τ Η Λ Ε Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
1 Τραβήξτε προς τα κάτω το κάλυμμα των μπαταριών. 
2 Τοποθετείστε τις μπαταρίες στην ειδική θέση. Βεβαιωθείτε ότι το για 
τη σωστή πολικότητα (+),(-). 
 Όταν οι μπαταρίες τοποθετηθούν σωστά, οι ενδείξεις του ρολογιού 

στο τηλεχειριστήριο θα δείχνουν “ΑΜ 6:00” 
3 Κλείστε το καπάκι. 
Προσοχή 
 Η ζωή των μπαταριών είναι για περίπου ένα χρόνο 
 Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, να αλλάζετε πάντοτε και τις δύο και να 

φροντίζετε να είναι του ίδιου τύπου  
 Αν, αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες,, το τηλεχειριστήριο δεν 

λειτουργεί κανονικά, βγάλτε τις μπαταρίες και τοποθετείστε τις πάλι μετά 
από 30 δευτερόλεπτα. 

 Αν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάζετε 
τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. 

  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ 
Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ώρας με δύο τρόπους: 12ωρο ή 

24ωρο 
Για παράδειγμα στις 5 το απόγευμα η 12ωρη ρύθμιση δείχνει PM 5:00 
και η 24ωρη 17:00 
1 Για να επιλέξετε 12ωρη ρύθμιση πατήστε το πλήκτρο του ρολογιού 
μια φορά. 
Για να επιλέξετε 24ωρη ρύθμιση πατήστε δύο φορές το πλήκτρο του 
ρολογιού 
2 Πατώντας τα πλήκτρα ρύθμισης της ώρας επιλέξτε την επιθυμητή ώρα. 
(Κρατώντας το πλήκτρο πατημένο η ώρα προχωράει γρήγορα) 
3 Πατήστε το πλήκτρο SET/C. 
    Οι τελείες (:) αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι το ρολόι λειτουργεί. 



 
Β Α Σ Ι Κ Η   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α 

 
 
                                                                       

1Πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο MODE επιλέγουμε το είδος                    
       λειτουργίας 
 
                                       ΑΥΤΟΜΑΤΟ   ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΨΥΞΗ    ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ 
 
 
 
 

 
2 Πατώντας το πλήκτρο ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
        αρχίζει η λειτουργία του μηχανήματος                           

 
Όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία παραμένει αναμμένη η κόκκινη 
λυχνία. 
 

3 Πατώντας το πλήκτρο του θερμοστάτη ρυθμίζετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία.. 
                     
                    Για λειτουργία σε θέρμανση ή ψύξη η θερμοκρασία  
                    μπορεί να ρυθμιστεί από 18 ως 32οC σε διαστήματα του 1οC  
                 
                Για λειτουργία αυτόματη ή αφύγρανση, η  θερμοκρασία 
                    μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι 2οC υψηλότερα ή χαμηλότερα 
                    από την προρυθμισμένη από το μηχάνημα 
                    

4 Πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο FAN επιλέγετε την επιθυμητή 
 ταχύτητα του ανεμιστήρα 
 
                                             ΑΥΤΟΜΑΤΗ     ΑΠΑΛΗ     ΧΑΜΗΛΗ     ΥΨΗΛΗ 
 
 
 
 
                             Κατά τη λειτουργία σε ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ η 
                             ταχύτητα του αέρα είναι προρυθμισμένη  
                             και δεν είναι δυνατόν να αλλάξει 
                    .  

 5 Για να θέσετε τη μονάδα εκτός λειτουργίας πατήστε το πλήκτρο 
                                                           ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
                                                           Η κόκκινη λυχνία λειτουργίας στο μηχάνημα θα σβήσει 
                                                                                                 
                                                                                                . 
 
 
 



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Στην αυτόματη λειτουργία η ρύθμιση της θερμοκρασίας και ο τρόπος λειτουργίας επιλέγονται από το 
μηχάνημα ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου και την εξωτερική θερμοκρασία την στιγμή που 
ξεκινάμε το μηχάνημα. 

Εξωτερική 
θερμοκρασία 

Θερμοκρασία 
δωματίου  

Είδος 
λειτουργίας 

Ρύθμιση 
θερμοκρασίας 

Κάτω των 0οC - Θέρμανση 24οC 
0oC-10OC - Θέρμανση 23οC 

10oC-18 OC - Θέρμανση 22οC 
18oC-28 OC Κάτω των 21 OC Θέρμανση 22οC 

18oC-28 OC 21οC-29oC Αφύγρανση Θερμοκρασία 
δωματίου σε 
εκκίνηση 

18oC-28 OC Άνω των 29οC Ψύξη 24οC 

28oC-34 OC - Ψύξη 25οC 

Άνω των 34οC - Ψύξη 26οC 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Σε εποχές που απαιτείται ψύξη κατά τη διάρκεια της ημέρας και θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή 
σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ υψηλότερη από την επιθυμητή λόγω 
λειτουργίας συμπληρωματικής θέρμανσης, το είδος λειτουργίας αλλάζει αυτόματα μεταξύ θέρμανσης και 
ψύξης προκειμένου να έχουμε ευχάριστη θερμοκρασία στο χώρο μας. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ   Τ Η Σ   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ   ΤΗΣ   ΡΟΗΣ   ΤΟΥ   ΑΕΡΑ 
 

ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ 
Πιέζοντας το πλήκτρο SWING στο τηλεχειριστήριο, οι περσίδες κάθετης 
ρύθμισης αρχίζουν να κινούνται. Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο SWING, η 
κίνηση τους θα σταματήσει στο επιθυμητό σημείο.  
-Οι περσίδες κινούνται μέσα σε όρια σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα. 
-Η επιθυμητή θέση παραμένει στη μνήμη. Έτσι, την επόμενη  
φορά που θα ανοίξετε το μηχάνημα θα λειτουργήσει σύμφωνα με την 
τελευταία σας ρύθμιση. 
Προσοχή 
Η λειτουργία της περσίδας κάθετης ρύθμισης για την κάτω έξοδο του 
αέρα ρυθμίζεται αυτόματα και δεν είναι δυνατόν να αλλαχτεί. 

 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ 
 
Κρατήστε με τα χέρια τους μοχλούς οριζόντιας ρύθμισης των 
περσίδων όπως φαίνεται στο διάγραμμα και ρυθμίστε την 
κατεύθυνση ροής αέρα. 
 
 
 
 
Προσοχή 
Δεν πρέπει να ρυθμίζετε τη θέση των καθέτων περσίδων με τα 
χέρια. Είναι πιθανόν να προκληθεί βλάβη στο μηχάνημα. 



 
 
 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Η   Ε Ξ Ο Δ Ο Υ   Τ Ο Υ   Α Ε Ρ Α 
 
Πιέζοντας το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ μπορούμε να επιλέξουμε αυτόματη ρύθμιση ή 
έξοδο του αέρα μόνο από επάνω. Όταν επιλέξουμε την αυτόματη ρύθμιση, ο αέρας θα βγαίνει από την 
επάνω και την κάτω έξοδο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 
 
ΕΙΔΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ  
ΑΕΡΑ 

ΨΥΞΗ Όταν η θερμοκρασία του 
δωματίου είναι 
υψηλότερη από την 
επιθυμητή. 

Έξοδος του 
αέρα επάνω 
και κάτω. 

Όταν η θερμοκρασία του 
δωματίου είναι κοντά 
στην επιθυμητή 

Έξοδος του 
αέρα μόνο από 
επάνω 

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ  Έξοδος του 
αέρα μόνο από 
επάνω 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ Όταν η θερμοκρασία 
εξόδου του αέρα είναι 
χαμηλή (ξεκίνημα 
λειτουργίας, απόψυξη) 

Έξοδος του 
αέρα μόνο από 
επάνω 

Όταν η θερμοκρασία 
εξόδου του αέρα είναι 
υψηλή 

Έξοδος του 
αέρα επάνω 
και κάτω (η 
ποσότητα του 
αέρα κάτω 
είναι πολύ 
μεγαλύτερη 
από επάνω). 

 
Όταν επιλέξουμε έξοδο του αέρα μόνο από επάνω, ο αέρας 
θα βγαίνει μόνο από την επάνω έξοδο ανεξάρτητα από το 
είδος λειτουργίας και τις συνθήκες. 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
Η έξοδος του αέρα επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με την θερμοκρασία του δωματίου και την θερμοκρασία 
εξόδου του αέρα, ώστε να επιτύχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες άνεσης στο δωμάτιο. 
Κατά την λειτουργία σε ψύξη 
Όταν η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από την επιθυμητή, ο αέρας βγαίνει και από τις δύο 
εξόδους (επάνω και κάτω) ώστε το δωμάτιο να δροσιστεί γρήγορα. Όταν η θερμοκρασία πλησιάσει την 
επιθυμητή, ο αέρας βγαίνει μόνο από επάνω ώστε να μη μας ενοχλεί η κυκλοφορία του κρύου αέρα. 
Κατά την λειτουργία σε θέρμανση.   
Όταν η θερμοκρασία  εξόδου του αέρα είναι χαμηλή, ο αέρας βγαίνει από επάνω ώστε να αποφευχθεί η 
κυκλοφορία κρύου αέρα στο πάτωμα. Όταν η θερμοκρασία εξόδου του αέρα γίνει υψηλή, ο αέρας βγαίνει 
και από τις δύο εξόδους. Όμως η μεγαλύτερη ποσότητα θα βγαίνει από τη κάτω έξοδο ώστε να 
διοχετεύεται ζεστός αέρας στο δάπεδο. 
 
 
 
 
 



Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Π Λ Η Ρ Ο Υ Σ  Ι Σ Χ Υ Ο Σ  (F U L L  P O W E R) 
Κατά τη λειτουργία αυτή το μηχάνημα λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ. Με τον τρόπο αυτό το δωμάτιο 
ψύχεται ή θερμαίνεται πολύ γρήγορα. 

 

1 Πιέστε το πλήκτρο πλήρους ισχύος κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του μηχανήματος,. Τότε στο τηλεχειριστήριο θα 
εμφανιστεί η ένδειξη πλήρους ισχύος ( ) και θα σβήσει η ένδειξη της 
θερμοκρασίας.  
Προκειμένου να ακυρώσετε τη λειτουργία πλήρους ισχύος, πιέστε πάλι 
το πλήκτρο πλήρους ισχύος στο τηλεχειριστήριο. 
Προσοχή 
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του αέρα 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πλήρους ισχύος. 
 
 

 
Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Κ Ο Π Τ Η Σ   Μ Ι Α Σ   Ω Ρ Α Σ 

Με τον χρονοδιακόπτη μιας ώρας η λειτουργία του μηχανήματος σταματάει μετά από μια ώρα.  

1 Πιέστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη μιας ώρας ( ). Τότε 
στο μηχάνημα θα ανάψει η πορτοκαλί λυχνία του χρονοδιακόπτη . 
Το μηχάνημα θα σταματήσει τη λειτουργία του μετά από μία ώρα. 
Προκειμένου να ακυρώσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη μιας ώρας, 
πιέστε πάλι το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη μιας ώρας.. Εναλλακτικά 
πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ /ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Προσοχή 
-Ο χρονοδιακόπτης μιας ώρας έχει προτεραιότητα σε σχέση με κάθε 
εντολή χρονοδιακόπτη για αυτόματο ξεκίνημα ή σταμάτημα. 
-Αν ενεργοποιήσουμε τον χρονοδιακόπτη μιας ώρας με το μηχάνημα 
εκτός λειτουργίας, τότε αυτό θα λειτουργήσει για μια ώρα σύμφωνα με 
τις ρυθμίσεις της τελευταίας του λειτουργίας. 
- Αν επιθυμείτε το μηχάνημα να λειτουργήσει μια ακόμη ώρα, πριν 
παρέλθει το πρώτο διάστημα της μιας ώρας, πιέστε το πλήκτρο μιας 

ώρας λειτουργίας οπότε ο χρόνος ανανεώνεται. 
 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α   P L A S M A C L U S T E R 
Η γεννήτρια ιόντων Plasmacluster που είναι τοποθετημένη μέσα στο μηχάνημα, παράγει θετικά και 
αρνητικά ιόντα τα οποία διοχετεύονται στο δωμάτιο. Ο αριθμός θετικών και αρνητικών ιόντων που 
εκλύονται είναι περίπου ίσος. Τα ιόντα Plasmacluster χρησιμεύουν για τον καθαρισμό του αέρα του 

δωματίου. 

1.Πιέστε το πλήκτρο PLASMACLUSTER στο τηλεχειριστήριο. 
   Τότε στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί η ένδειξη ( ). 
   Επίσης στο μηχάνημα θα ανάψει η μπλε λυχνία του Plasmacluster. 
Προκειμένου να ακυρώσετε τη λειτουργία PLASMACLUSTER, 
πιέστε πάλι το πλήκτρο PLASMACLUSTER. στο τηλεχειριστήριο. 
Προσοχή 
-Η εντολή για λειτουργία του plasmacluster παραμένει στη μνήμη και 
ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που ανάβετε το μηχάνημα. 
-Αν πιέσετε το πλήκτρο Plasmacluster με σβηστό μηχάνημα, τότε θα 
έχουμε λειτουργία μόνο plasmacluster χωρίς θέρμανση ή ψύξη. 
. 



Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α   Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Κ Ο Π Τ Η 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ 
1 Πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για αυτόματο σταμάτημα ( ). 
2.Τότε αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο η ένδειξη για αυτόματο 
σταμάτημα. Πιέζοντας τα πλήκτρα ρύθμισης της ώρας ρυθμίζουμε την 
ώρα που επιθυμούμε να σταματήσει το μηχάνημα. 
3 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη της συσκευής και πιέστε 
το πλήκτρο SET/C (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) 
Τότε θα ανάψει η πορτοκαλί λυχνία του χρονοδιακόπτη ( ) πάνω στο 
μηχάνημα και θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος μόλις λάβει το 
σήμα. 
Προσοχή 
Όταν το μηχάνημα προγραμματιστεί για αυτόματο σταμάτημα, η 
θερμοκρασία ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται 
υπερβολική ψύξη ή θέρμανση στο δωμάτιο (πρόγραμμα ύπνου) Έτσι 
κατά την λειτουργία σε ψύξη, μια ώρα αφού ενεργοποιηθεί ο 
χρονοδιακόπτης για αυτόματο σταμάτημα, η θερμοκρασία ρυθμίζεται 
1οC υψηλότερα από την αρχική μας ρύθμιση, ενώ κατά τη λειτουργία 
σε θέρμανση 3οC χαμηλότερα. 

 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
1 Πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για αυτόματο ξεκίνημα ( ). 
2 Τότε αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο η ένδειξη για αυτόματο ξεκίνημα. 
Πιέζοντας τα πλήκτρα ρύθμισης της ώρας ρυθμίζουμε την ώρα που 
επιθυμούμε να ξεκινήσει το μηχάνημα. 
3 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη της συσκευής και πιέστε το 
πλήκτρο SET/C (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) Τότε θα 
ανάψει η πορτοκαλί λυχνία του χρονοδιακόπτη ( ) πάνω στο μηχάνημα 
και θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος μόλις λάβει το σήμα. 
4 Ρυθμίστε τις λειτουργίες του μηχανήματος σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.  
-Η λειτουργία του μηχανήματος θα ξεκινήσει νωρίτερα από την ώρα που 
έχετε ρυθμίσει ώστε το δωμάτιο να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία 
την ώρα που έχουμε προγραμματίσει (λειτουργία αφύπνισης). 
 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

Εφ’ όσον επιθυμείτε, υπάρχει δυνατότητα για συνδυασμένη λειτουργία του 
χρονοδιακόπτη.  
Για παράδειγμα: Προκειμένου να προγραμματίσουμε το μηχάνημα να 
σταματήσει στις 11:00 μ.μ. και να ξεκινήσει πάλι ώστε στις 7:00π.μ. να έχουμε 
την επιθυμητή θερμοκρασία, προγραμματίζουμε αυτόματο σταμάτημα στις 
11:00 μ.μ. και αυτόματο ξεκίνημα στις 07:00π.μ. σύμφωνα με τα εκτεθέντα στις 
δύο προηγούμενες παραγράφους. Το βέλος στο τηλεχειριστήριο δείχνει ποια 
εντολή θα ενεργοποιηθεί πρώτη. 

Προσοχή Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε αυτόματο σταμάτημα και αυτόματο ξεκίνημα με 
διαφορετικές επιλογές είδους λειτουργίας και θερμοκρασίας 



ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 
Προκειμένου να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη πιέστε το πλήκτρο SET/C. 
Τότε θα σβήσει η πορτοκαλί λυχνία στο μηχάνημα ενώ στο τηλεχειριστήριο θα 
εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα. 
Προσοχή 
Αν έχει δοθεί εντολή για συνδυασμένη λειτουργία χρονοδιακόπτη (αυτόματο 
σταμάτημα και ξεκίνημα) το πλήκτρο SET/C θα ακυρώσει και τις δύο εντολές. 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ 
Πρώτα ακυρώστε την εντολή και μετά προγραμματίστε τον χρονοδιακόπτη από 
την αρχή. 

 
Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Η   Λ Ε Ι ΤΟ Υ Ρ Γ Ι Α    

Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για να λειτουργεί το μηχάνημα στις περιπτώσεις που 
δεν είναι διαθέσιμο το τηλεχειριστήριο. 
Προκειμένου να ξεκινήσετε το μηχάνημα: και πιέστε το πλήκτρο έναρξης παύσης 
λειτουργίας πάνω στο μηχάνημα. Τότε θα ανάψει η κόκκινη λυχνία και το 
μηχάνημα θα ξεκινήσει λειτουργία με όλες τις ρυθμίσεις στην αυτόματη θέση 
(είδος λειτουργίας, ταχύτητα ανεμιστήρα  και θερμοκρασία) 
Προκειμένου να διακόψετε τη λειτουργία του μηχανήματος, πιέστε πάλι το 
πλήκτρο έναρξης παύσης λειτουργίας. 
 

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η 

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, είναι απαραίτητο να διακόπτετε την παροχή 
ρεύματος στο μηχάνημα. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
Προκειμένου να καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα χρησιμοποιείτε πάντοτε ένα απαλό πανάκι. Μη την 
ψεκάζετε ποτέ με νερό με πίεση γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείτε ζεστό νερό διαλύτες, λειαντικές σκόνες ή σκληρά διαλυτικά. 
ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ 

1 ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
Πιάστε το κάλυμμα στα δύο σημεία με το σημάδι και 
τραβήξτε το μπροστά για να ανοίξει. 
2 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 
3 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
Σηκώστε το κάλυμμα προς τα επάνω όπως φαίνεται στη διπλανή 
φωτογραφία. 
4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
Για να καθαρίσετε το κάλυμμα χρησιμοποιείστε ένα μαλακό 
πανάκι. Αν το κάλυμμα είναι πολύ λερωμένο, χρησιμοποιήστε 
χλιαρό νερό ή ελαφρύ απορρυπαντικό. Στεγνώστε το κάλυμμα στη 
σκιά πριν το επανατοποθετήσετε. 
5 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
Αρχικά τοποθετείστε τους δύο κάτω άξονες του καλύμματος στις 
ειδικές υποδοχές στο κάτω μέρος του μηχανήματος. Εν συνεχεία 
κλείστε το κάλυμμα σηκώνοντας ελαφρά ώστε οι δύο επάνω 
άξονες του να μπουν μέσα στις ειδικές υποδοχές στο επάνω μέρος 
του μηχανήματος. 
6 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 
7.ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
Πιέστε το κάλυμμα στα δύο σημεία με το σημάδι  ώστε να 
ασφαλίσει καλά. 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 
1 ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
Πιάστε το κάλυμμα στα δύο σημεία με το σημάδι και τραβήξτε το 
μπροστά για να ανοίξει. 
2 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 
3.ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 
4.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 
Προκειμένου να αφαιρέσετε τη σκόνη χρησιμοποιείστε μια ηλεκτρική 
σκούπα. Αν τα φίλτρα είναι βρώμικα πλύνετε τα με κρύο νερό και ήπιο 
απορρυπαντικό. Στεγνώστε τα φίλτρα στη σκιά πριν τα 
επανατοποθετήσετε. 
5.ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 
6.ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 
7.ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
Πιέστε  το κάλυμμα στα δύο σημεία με το σημάδι  ώστε το 
κάλυμμα να ασφαλίσει καλά. 
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 
 1.ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 
 2.ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 

1. Αφαιρέστε τα αποσμητικά φίλτρα από τα φίλτρα αέρος. 
2. Μουσκέψτε τα αποσμητικά φίλτρα σε διάλυμα ενός ήπιου 

απορρυπαντικού για 10 ως 20 λεπτά. Ξεβγάλτε τα καλά με νερό και 
στεγνώστε τα καλά σε φως. 

3. Τοποθετείστε τα αποσμητικά φίλτρα στις ειδικές θέσεις στα φίλτρα 
αέρος. 

 3.ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 
Προσοχή: Τα αποσμητικά φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται περίπου κάθε 3 χρόνια γιατί η αποσμητική 
τους δράση σταδιακά μειώνεται. 
. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
Η συσκευή διαθέτει μνήμη για αποθήκευση των ρυθμίσεων για την περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μόλις 
αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία με τις ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις που 
είχε πριν τη διακοπή. Εξαιρούνται οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη που θα πρέπει να γίνουν από τη αρχή. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Κατά τη λειτουργία σε θέρμανση η λειτουργία του εσωτερικού ανεμιστήρα πιθανόν να αρχίσει δύο ως 
πέντε λεπτά μετά το ξεκίνημα της συσκευής. Αυτό γίνεται προκειμένου να αποφευχθεί η κυκλοφορία 
κρύου αέρα στο δωμάτιο. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ 
Όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σε θέρμανση σχηματιστεί πάγος στο εξωτερικό μηχάνημα το 
αυτόματο σύστημα απόψυξης διοχετεύει θερμότητα για να λιώσει. Κατά την διάρκεια της απόψυξης ο 
εσωτερικός και ο εξωτερικός ανεμιστήρας δεν λειτουργούν. 
Μετά το τέλος της απόψυξης το μηχάνημα αναλαμβάνει αυτόματα λειτουργία σε θέρμανση. 
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Η συσκευή αυτή κατά τη λειτουργία σε θέρμανση χρησιμοποιεί την αντλία θερμότητας η οποία τραβάει 
θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον και την αποδίδει στον εσωτερικό χώρο. Συνεπώς η εξωτερική 
θερμοκρασία επηρεάζει την απόδοσή της. 



Π Ρ Ι Ν   Κ Α Λ Ε Σ Ε Τ Ε   Τ Ο   Σ Ε Ρ Β Ι Σ 
Τα παρακάτω δεν συνιστούν πρόβλημα 
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
Σε περίπτωση που σβήσετε τη συσκευή και την ανάψετε πάλι αμέσως, θα ξεκινήσει μετά από 3 λεπτά. Το 
ίδιο θα συμβεί αν αλλάξετε το είδος λειτουργίας. Αυτό γίνεται για να προστατευθεί η συσκευή από 
διάφορες βλάβες. 
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ 
Η συσκευή είναι σε φάση προθέρμανσης ή απόψυξης. 
ΟΣΜΕΣ 
Κάποιες οσμές που προέρχονται από τα χαλιά και τα έπιπλα του σπιτιού μπορεί να εξέρχονται μαζί με τον 
αέρα του μηχανήματος.  
ΘΟΡΥΒΟΣ 
Η μονάδα κάνει κάποιο θόρυβο σαν κρότο. Αυτός ο θόρυβος δημιουργείται από την τριβή πλαστικών 
μερών του μηχανήματος λόγω συστολών διαστολών εξ αιτίας των συνεχών αλλαγών θερμοκρασίας. 
ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΗΧΟΣ ΒΟΜΒΗΤΗ 
Αυτός είναι ο ήχος που δημιουργείται από τη λειτουργία του Plasmacluster. 
ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 
Ο χαμηλός απαλός θόρυβος είναι ο ήχος του ψυκτικού υγρού που ρέει μέσα στη μονάδα. 
ΥΔΡΑΤΜΟΙ 
Είναι πιθανόν κατά τη λειτουργία σε ψύξη ή αφύγρανση, να εμφανιστούν υδρατμοί στην έξοδο του αέρα. 
Αυτό οφείλεται στη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας του δωματίου και του αέρα 
του μηχανήματος. Επίσης κατά την λειτουργία σε θέρμανση, είναι πιθανόν να εμφανιστούν υδρατμοί κατά 
τη διάρκεια της απόψυξης. 
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ 
Αφού σταματήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος, η εξωτερική μονάδα θα λειτουργήσει για περίπου 
ένα λεπτό ώστε να ψυχθεί. 
ΑΣΧΗΜΕΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΕΡΑ ΤΟΥ PLASMACLUSTER 
Αυτό είναι η μυρωδιά του όζοντος που παράγεται από το Plasmacluster. Η συγκέντρωση του όζοντος που 
παράγεται είναι πολύ χαμηλή και δεν έχει καμιά επίπτωση στην υγεία σας. Το όζον που απελευθερώνεται 
στον αέρα αποσυντίθεται γρήγορα και επομένως δεν αυξάνεται η συγκέντρωσή του στο δωμάτιο. 
 
Αν η συσκευή σας μοιάζει να έχει βλάβη, πριν καλέσετε συνεργείο, ελέγξτε τα παρακάτω 
 
ΕΑΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
Ελέγξτε την ασφάλεια και τον διακόπτη του ρεύματος στον πίνακα. 
ΕΑΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΨΥΧΕΙ (Ή ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΕΙ) ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
Ελέγξτε τα φίλτρα. Αν είναι βρώμικα καθαρίστε τα. 
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες είναι κλειστά. 
Ελέγξτε την εξωτερική μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει τη κυκλοφορία 
του αέρα. 
Ελέγξτε ότι ο θερμοστάτης του μηχανήματος είναι σε σωστή θέση. 
Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων μέσα στο δωμάτιο, μπορεί να είναι αιτία για 
ανεπαρκή απόδοση του μηχανήματος. 
Ελέγξτε μήπως υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο συσκευές που παράγουν θερμότητα. 
ΕΑΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ελέγξτε κατά πόσον οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι παλιές ή αδυνατισμένες. 
Ελέγξτε την πολικότητα των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο. 
Προσπαθήστε να στείλετε το σήμα με το τηλεχειριστήριο σωστά στραμμένο προς το μηχάνημα. 
 
Σε περίπτωση που αναβοσβήνει η λυχνία της θερμοκρασίας πάνω στο μηχάνημα καλέστε το σέρβις. 
 


