
 

 

 

Οδηγίες Ενσύρματου Χειριστηρίου 
 

 Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Προς διευκόλυνσης σας παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του. 

 Παρακαλούμε διαφυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο προς αναφορές σας.  

 
  



 

 

 

 

 
 

 

Ειδοποίηση για χρήση 
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και ακολουθήστε τις προσεκτικά 

Προειδοποίηση 
Η παραβίαση του περιεχομένου της προειδοποίησης επιφέρει μεγάλη πιθανότητα σοβαρών 
ατυχημάτων, όπως θανάτου, σοβαρού τραυματισμού, πυρκαγιάς ή υλικής ζημιάς 

Σημείωση 
Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να μην μπορεί να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα λειτουργίας 
λόγω της παραβίασης του περιεχομένου των προφυλάξεων. 

 

 

• Αναθέστε στον τοπικό αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποιημένους και εξειδικευμένους τεχνικούς την εγκατάσταση 

του κλιματιστικού . Απαγορεύεται αυστηρά στους χρήστες να πραγματοποιούν την εγκατάσταση. 

• Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος. Η πλύση με νερό απαγορεύεται λόγω 
κίνδυνου ηλεκτροπληξίας. 

• Απαγορεύεται η χρήση με βρεγμένα χέρια λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας. 

• Τα φυτοφάρμακα, τα απολυμαντικά και τα εύφλεκτα υλικά ψεκασμού απαγορεύονται για άμεσο ψεκασμό. Η χρήση 
τους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή παραμόρφωση συσκευών. 

• Μην αφαιρείτε το πλαίσιο της οθόνης με το χέρι λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας. 

• Καθαρισμός:  Πριν καθαρίσετε, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [/] για κλείδωμα του χειριστηρίου και 
σκουπίστε με μια χάρτινη πετσέτα. 

• Το ενσύρματο χειριστήριο είναι κύκλωμα χαμηλής τάσης.  Απαγορεύεται η άμεση επαφή με γραμμή υψηλής τάσης ή 

η τοποθέτηση μαζί με κύκλωμα υψηλής τάσης στον ίδιο αγωγό καλωδίωσης. Η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 500mm 

 

Τεχνικοί δείκτες 
• Τάση ισχύος: DC 12V 

• Υγρασία περιβάλλοντος: 0 ° C ~ 50 ° C 

• Υγρασία :RH20%~RH90%. 
• Πλήκτρο: Πλήκτρο αφής. 

• Διαστάσεις (Π*Υ*Β):120*120*20mm. 

 

Κύριες Λειτουργίες 
 

• 8 πλήκτρα 
• Λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης 

• LCD φωτιζόμενο 

• Απεικόνιση δυσλειτουργιών 
• Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

• Δέκτης σήματος ασύρματου χειριστηρίου 

 
 

 

 
  



 

 

 

 
 

1 Δέκτης υπέρυθρων 

2 Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος 
3 Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα 

4 Χρονοδιακόπτης 

5 Πλήκτρο λειτουργιών 
6 Πλήκτρο κατεύθυνσης αέρα 

7 Πλήκτρο αλλαγής τρόπου λειτουργίας  

8 Πλήκτρο ON/OFF 
9 Πλήκτρα / 

10 Οθόνη ενσύρματου χειριστηρίου 

 
 

 

 
Σημείωση: Το προϊόν διαθέτει πλήκτρα αφής. Για να διασφαλίσετε την εγκυρότητα της λειτουργίας, αγγίξτε το κέντρο κάθε 

εικονιδίου  
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Λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας 
• Πλήκτρο ON / OFF 

Πατήστε το πλήκτρο ON / OFF για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε τη λειτουργία της μονάδας. 

1. Όταν λειτουργεί η μονάδα, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τον τρόπο λειτουργίας, την ταχύτητα του ανεμιστήρα, 

τη θερμοκρασία ρύθμισης, τις ειδικές λειτουργίες και άλλες παραμέτρους από το ενσύρματο χειριστήριο. 

 

2. Όταν η μονάδα είναι σε κατάσταση αναμονής, στο ενσύρματο χειριστήριο εμφανίζεται η εσωτερική θερμοκρασία 

περιβάλλοντος (θερμοκρασία δωματίου),ενώ τα υπόλοιπα περιεχόμενα δεν εμφανίζονται.  

 

• [/] πλήκτρο – Ρύθμιση θερμοκρασίας , χρόνου & τρόπων λειτουργίας. 

1. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη , πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να αυξήσετε ή να μειώσετε 

αντίστοιχα τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά 1°C. 
Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών ψύξης, αφύγρανσης και θέρμανσης, το εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης είναι 16 ° C ~ 32 ° C. 

Στο χειριστήριο θα εμφανιστεί το μήνυμα "Ρύθμιση θερμοκρασίας" και θα εμφανιστεί η θερμοκρασία ρύθμισης. 

2. Στην επιλογής λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε μια λειτουργία. 
3. Στη λειτουργία χρονισμού, πιέστε το πλήκτρο  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα 

• Ρύθμιση λειτουργίας 

Όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο MODE, και η επιλογή λειτουργίας θα αλλάξει σύμφωνα με την ακόλουθη 
σειρά: 

 
Η αρχική θερμοκρασία ρύθμισης για κάθε λειτουργία είναι 24 ° C και δεν υπάρχει ρύθμιση θερμοκρασίας και αυτόματος 

ανεμιστήρας  στην κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα. 

• Η ρύθμιση της "ταχύτητας αέρα" 

Όταν λειτουργεί η μονάδα, πατήστε το πλήκτρο "ανεμιστήρα" για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με την ακόλουθη 

σειρά: 

 
3 διαβαθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα: 

 
4 διαβαθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα: 

 

Στη λειτουργία turbo, εμφανίζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα (turbo + το εικονίδιο υψηλότερης ταχύτητας ανεμιστήρα). 

• Η ρύθμιση της κλίσης του αέρα "Swing" 

1. Μονάδες που  διαθέτουν μόνο την λειτουργία της κατεύθυνσης του αέρα  προς τα πάνω και προς τα κάτω:  

όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Swing για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την 

κατεύθυνση του αέρα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Κατά το άνοιγμα της κατεύθυνσης του αέρα  το 

εικονίδιο φωτίζεται. Όταν η λειτουργία κατεύθυνσης του αέρα απενεργοποιηθεί το ανάλογο εικονίδιο θα εξαφανιστεί. Εάν 

η μονάδα διαθέτει λειτουργία ορισμού θέσης κατεύθυνσης του αέρα , πιέστε το πλήκτρο Swing για να ρυθμίσετε την 

επιθυμητή κατεύθυνση κατά τη σειρά 

 

2. Μονάδες που διαθέτουν  μόνο τη λειτουργία της αριστερά και δεξιάς κατεύθυνσης  του αέρα:  
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όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Swing για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αριστερή 

και την δεξιά κατεύθυνση του αέρα. Κατά το άνοιγμα της αριστερά και της δεξιάς κατεύθυνση του αέρα , το εικονίδιο 

φωτίζεται. Κατά τη στιγμή της απενεργοποίησης , το εικονίδιο swing θα εξαφανιστεί. Εάν η μονάδα διαθέτει λειτουργία 

ορισμού θέσης κατεύθυνσης του αέρα , πιέστε το πλήκτρο Swing για να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση κατά τη 

σειρά: 

3. Μονάδες που διαθέτουν τις λειτουργίες αριστερά και δεξιάς αλλά και προς τα πάνω και προς τα κάτω κατεύθυνσης 

του αέρα : Πιέστε το πλήκτρο "Swing", η κατεύθυνση του αέρα θα αλλάξει με την ακόλουθη κυκλική σειρά: 
 

• Λειτουργία χρονισμού 

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τον χρόνο απενεργοποίησης κατά τη λειτουργία της μονάδας και να ορίσουν χρόνο 

εκκίνησης όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. 
1. Πατήστε το πλήκτρο Χρονοδιακόπτης όταν λειτουργεί η μονάδα: στο ενσύρματο χειριστήριο θα 

εμφανιστεί το εικονίδιο και ο χρήστης θα μπορεί να ρυθμίσει τον χρόνο τερματισμού. Όταν η μονάδα είναι σε 

κατάσταση αναμονής, στο ενσύρματο χειριστήριο θα εμφανιστεί το εικονίδιο και ο χρήστης θα μπορεί 

να ορίσει το χρόνο ενεργοποίησης της μονάδας. 

  

 

2. Αφού εισαγάγετε τις ρυθμίσεις χρονισμού, ο προεπιλεγμένος χρόνος χρονισμού είναι 0,5 ώρες. Πιέζοντας  το 
πλήκτρο  ή το πλήκτρο  μπορείτε για να ρυθμίσετε το χρόνο. Εάν το κουμπί δεν είναι πατημένο για 10 

δευτερόλεπτα, η ρύθμιση χρονισμού θα ακυρωθεί και, στη συνέχεια, θα επιστρέψει στην κατάσταση μη χρονισμού. 

 

 
3. Μετά τη ρύθμιση του χρονισμού, πιέστε ξανά το πλήκτρο Timer για επιβεβαίωση. Η ρύθμιση χρονισμού είναι 

επιτυχής και η γραμμή χρόνου στην οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει. 
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4. Αφού ρυθμίσετε τη λειτουργία "Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος", μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του 

ανεμιστήρα, την επιλογή λειτουργίας, τη θερμοκρασία και την κατεύθυνση του αέρα . Αν δεν υπάρχει λειτουργία για 
10 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η οθόνη αναμονής. 

 

5. Εύρος χρονισμού : 0.5 ~ 24 ώρες.  
Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  μία φορά και ο χρόνος χρονισμού θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 0,5 ώρες. Όταν ο 

χρόνος χρονισμού είναι περισσότερο από 10 ώρες, πατήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  μία φορά και ο χρόνος 

χρονισμού θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η ώρα. 
6. Πατήστε το πλήκτρο "Timer" ή το πλήκτρο ON/OFF για να εξέλθετε από την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση 

του χρονισμού. 

Περιγραφή λειτουργιών 
Το ενσύρματο χειριστήριο προορίζεται για γενική χρήση , οι ειδικές λειτουργίες του ενσύρματου χειριστηρίου 

εξαρτώνται από τις λειτουργίες της μονάδας κλιματισμού 

Σημείωση: Στην οθόνη ρύθμισης λειτουργίας, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο όπως το χρονοδιακόπτη, τον ανεμιστήρα, την 

κατεύθυνση του αέρα , την επιλογή  λειτουργίας, το ON / OFF για να βγείτε από αυτήν την οθόνη  και θα εμφανιστεί η 

συμβατική οθόνη λειτουργίας. Εάν δεν υπάρχει λειτουργία για 10 δευτερόλεπτα, μπορείτε να βγείτε από την οθόνη. 

Εισαγωγή Λειτουργίας: Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισέλθετε στην οθόνη  επιλογής λειτουργιών, πιέστε το πλήκτρο 

 ή το πλήκτρο  για να επιλέξετε μια λειτουργία και το αντίστοιχο εικονίδιο θα αναβοσβήσει, πιέστε ξανά το πλήκτρο 
"λειτουργία" για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία  

Ακύρωση Λειτουργίας: Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισέλθετε στην οθόνη  επιλογής λειτουργιών, πατήστε το πλήκτρο 

 ή το πλήκτρο   για να επιλέξετε μια λειτουργία και το αντίστοιχο εικονίδιο θα αναβοσβήσει, πιέστε ξανά το πλήκτρο 
"λειτουργία" για να ακυρώσετε τη λειτουργία. 

 

• Ρύθμιση λειτουργίας "Turbo" 

Λειτουργία Turbo: Η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα είναι εξαιρετικά υψηλή στη λειτουργία turbo και έτσι επιτυγχάνεται γρήγορη 

ψύξη ή θέρμανση. 

Ενεργοποίηση λειτουργίας  turbo: 
1. Ενώ η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης ή θέρμανσης, πιέστε το πλήκτρο "Λειτουργία" για να εισέλθετε στην 

οθόνη επιλογής λειτουργιών. 

2. Πιέστε  το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μεταβείτε στη λειτουργία turbo και το εικονίδιο θα 

αρχίσει να αναβοσβήνει. 

3. Πιέστε  το πλήκτρο Λειτουργία για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία turbo, αυτή τη στιγμή, το 

εικονίδιο θα εμφανιστεί και η ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα θα είναι (το υψηλότερο εικονίδιο 

ταχύτητας ανεμιστήρα). 
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Ακύρωση λειτουργίας turbo: 

1. Όταν η λειτουργία turbo είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής 

λειτουργιών. 

2. Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο   για να μεταβείτε στη λειτουργία turbo και  το εικονίδιο θα 

αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο Λειτουργία για να ακυρώσετε τη λειτουργία turbo και το αντίστοιχο 

εικονίδιο θα εξαφανιστεί. 

Σημείωση: Η λειτουργία turbo μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του ενσύρματου χειριστηρίου  και στις  μονάδες χωρίς την ανάλογη 

λειτουργία. Η απόδοση θα είναι υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, αλλά τα εικονίδια και δε θα 

εμφανίζονται. 
 

 

• Ρύθμιση της λειτουργίας ύπνου 

Λειτουργία ύπνου: Η εσωτερική μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με την προκαθορισμένη καμπύλη θερμοκρασίας ύπνου, η οποία 

δημιουργεί ένα άνετο περιβάλλον ύπνου και βελτιώνει την ποιότητα ύπνου. 

Ενεργοποίηση λειτουργίας ύπνου: 
1. Σε κατάσταση λειτουργίας της μονάδας, πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία για να εισέλθετε στην οθόνη  επιλογής 

λειτουργιών. 

2. Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο    για να μεταβείτε στη λειτουργία ύπνου, το εικονιδίου ύπνου θα αρχίσει να  
αναβοσβήνει. 

3. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία για να εισέλθετε στη λειτουργία ύπνου και το εικονίδιο θα φωτιστεί. 
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Απενεργοποίηση λειτουργίας ύπνου: 

1. Ενώ η λειτουργία ύπνου  είναι ενεργοποιημένη , πιέστε το πλήκτρο "Λειτουργία" για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής 
λειτουργιών. 

2. Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο     για να μεταβείτε στη λειτουργία ύπνου, το εικονιδίου ύπνου θα 

αρχίσει να  αναβοσβήνει. 
3. Πιέστε πάλι το πλήκτρο "Λειτουργία" και η λειτουργία ύπνου θα απενεργοποιηθεί. 

 

 Ρύθμιση λειτουργίας εξοικονόμησης 

Ενεργοποίηση λειτουργίας εξοικονόμησης: 

1. Πιέστε το πλήκτρο  Λειτουργία για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής λειτουργιών. 

2. Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μεταβείτε στη λειτουργία εξοικονόμησης, το εικονίδιο 

εξοικονόμησης θα αρχίσει να  αναβοσβήνει. 
3. Πιέστε πάλι το πλήκτρο  Λειτουργία για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης. Το εικονίδιο θα 

φωτιστεί. 

Απενεργοποίηση λειτουργίας εξοικονόμησης : 

1. Πιέστε το πλήκτρο  "Λειτουργία" για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής λειτουργιών. 
2. Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μεταβείτε στη λειτουργία εξοικονόμησης, το εικονίδιο 

εξοικονόμησης θα αρχίσει να  αναβοσβήνει. 

3.  Πιέστε πάλι το πλήκτρο  Λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης. 
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 Ρύθμιση αντιμυκητιακής λειτουργίας  

Αντιμυκητιακή Λειτουργία: Μετά την απενεργοποίηση της, το κλιματιστικό θα στεγνώσει αυτόματα την υγρασία του εξατμιστεί 

της εσωτερικής μονάδας ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μυκήτων. 

Ενεργοποίηση αντιμυκητιακής λειτουργίας: 
Ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε κατάσταση ψύξης ή αφύγρανσης , πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία για να εισέλθετε στην οθόνη 

επιλογής λειτουργιών. 

Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην αντιμυκητιακής λειτουργία και  το εικονίδιο θα 
αρχίσει να αναβοσβήνει. 

Πιέστε πάλι το πλήκτρο Λειτουργία και το εικονίδιο θα φωτιστεί. 

 

 
Απενεργοποίηση αντιμυκητιακής λειτουργίας: 

1. Ενώ η αντιμυκητιακή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη πιέστε το  πλήκτρο Λειτουργία για να εισέλθετε στην οθόνη 

επιλογής λειτουργιών. 
2. Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην αντιμυκητιακής λειτουργία και  το εικονίδιο θα 

αρχίσει να αναβοσβήνει. 

3. Πιέστε πάλι το πλήκτρο Λειτουργία και η αντιμυκητιακής λειτουργία θα απενεργοποιηθεί και το εικονίδιο 
θα εξαφανισθεί. 

 

 Ρύθμιση λειτουργίας ¨Αίσθησης Φωτός¨ 

Λειτουργία αίσθησης φωτός: Με αυτή τη λειτουργία εντοπίζεται η ένταση φωτός του δωματίου  και η μονάδα εισέρχεται σε 
λειτουργία χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα όταν ο φωτισμός δωματίου είναι χαμηλός. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο θόρυβος 

και δημιουργείτε ένα άνετο περιβάλλον. 

Ενεργοποίηση λειτουργίας αίσθησης φωτός: 
1. Με ενεργοποιημένη τη μονάδα, πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής λειτουργιών. 

2. Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην λειτουργία αίσθησης φωτός και  το εικονίδιο θα 

αρχίσει να αναβοσβήνει. 
3. Πιέστε πάλι το πλήκτρο Λειτουργία για να εισέλθετε στη λειτουργία αίσθησης φωτός και το εικονίδιο θα 

φωτιστεί. 

4. Όταν η λειτουργία αίσθησης φωτός είναι ενεργοποιημένη, αν στο εσωτερικό του δωμάτιου δεν υπάρχει φως για 20 λεπτά, 
η μονάδα θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν στο χώρο υπάρχει φως για 20 λεπτά, η μονάδα θα 

ακυρώσει τη λειτουργία αναμονής και θα λειτουργήσει σύμφωνα με την ρυθμισμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα. 
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Απενεργοποίηση λειτουργίας φωτός : 
1. Ενώ η λειτουργία φωτός είναι ενεργοποιημένη πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής 

λειτουργιών. 

2. Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μεταβείτε στη λειτουργία  αίσθησης φωτός και το εικονίδιο θα 
αρχίσει να αναβοσβήνει. 

3. Πιέστε πάλι το πλήκτρο Λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αίσθησης φωτός και το εικονίδιο 

θα εξαφανισθεί. 

 Ρύθμιση λειτουργίας καθαρισμού 

Λειτουργία καθαρισμού: Το κλιματιστικό μπορεί να καθαρίσει αυτόματα τον εξατμιστή, δεδομένου ότι ο εξατμιστής δεν 

διατηρεί μόνο φρέσκο αέρα γεγονός που ενδεχόμενος να προκαλέσει την ύφεση του ψυκτικού αποτελέσματος. 
Ενεργοποίηση λειτουργίας καθαρισμού : 

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής λειτουργιών και  το 

εικονίδιο θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 

2. Πιέστε πάλι το πλήκτρο Λειτουργία για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία καθαρισμού και το εικονίδιο θα 

φωτιστεί. 

3. Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία καθαρισμού, στην οθόνη του ενσύρματου χειριστηρίου θα εμφανίζεται το 

εικονίδιο έως την ολοκλήρωση της λειτουργίας. 
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Ενδείξεις οθόνης λειτουργιών 
 

 Ένδειξη "WIFI"  

Εάν η μονάδα είναι εξοπλισμένη με λειτουργικό  WIFI, το εικονίδιο φωτίζεται στο ενσύρματο χειριστήριο. 
Εάν η μονάδα δεν είναι εξοπλισμένη με λειτουργικό  WIFI, το εικονίδιο δεν εμφανίζεται. 

 Ένδειξη λειτουργίας ¨κλειδώματος¨ 

Όταν η μονάδα είναι κλειδωμένη από τον  κεντρικό έλεγχο, στο ενσύρματο χειριστήριο  θα εμφανιστεί το 
εικονίδιο . 

 Ένδειξη  Σιωπηρής λειτουργίας 

Όταν η μονάδα εισέρχεται σε σιωπηρή λειτουργία, εμφανίζεται το εικονίδιο , όταν απενεργοποιείται η 

αθόρυβη λειτουργία, το εικονίδιο  εξαφανίζεται. 

Σημείωση: Οι μονάδες που δεν διαθέτουν σιωπηρή λειτουργία λειτουργία μπορούν  επίσης να τεθούν σε σίγαση μέσω του 

ενσύρματου χειριστηρίου , αλλά στην οθόνη θα εμφανίζεται το εικονίδιο χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα και όχι το 

εικονίδιο        

 Ένδειξη λειτουργίας απόψυξης 

Όταν η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση απόψυξης, το εικονίδιο φωτίζεται στο ενσύρματο χειριστήριο. 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης, το εικονίδιο εξαφανίζεται. 

 Ένδειξη υπενθύμισης καθαρισμού φίλτρου 

Η συσκευή μπορεί να καταγράψει το χρόνο λειτουργίας της  και όταν φτάσει στο χρόνο που έχει ορίσει ο χρήστης, θα 

υπενθυμίσει στον χρήστη να καθαρίσει το φίλτρου, ώστε να αποφευχθεί η παρεμπόδιση λειτουργίας των φίλτρων, η οποία 

μπορεί να επιδράσει στην αποτελεσματικότητα της  θέρμανσης / ψύξης, μπορεί να προκαλέσει την αναπαραγωγή βακτηριδίων 

και άλλα προβλήματα. 

Όταν ο χρόνος λειτουργίας φτάσει στον χρόνο υπενθύμισης καθαρισμού  φίλτρου που έχει οριστεί από το χρήστη, η συσκευή θα 

παράγει μια υπενθύμιση για τον καθαρισμό φίλτρου και  στο ενσύρματο χειριστήριο θα εμφανιστεί το 

εικονίδιο , υπενθυμίζοντας στον χρήστη τον καθαρισμό οθόνη φίλτρου. Για να ακυρώσετε την υπενθύμιση πιεστή το πλήκτρο 

Χρονοδιακόπτης για 5 δευτερόλεπτα και τότε το εικονίδιο θα εξαφανιστεί. Ένα σήμα επαναφοράς καθαρισμού φίλτρου 

αποστέλλεται στη μονάδα. 

• Οθόνη εναλλαγής εμφάνισης θερμοκρασίας σε Celsius και σε Fahrenheit 

Όταν οι χρήστες ορίσουν την εμφάνιση θερμοκρασίας σε βαθμούς Κέλσιου στο ενσύρματο χειριστήριο θα εμφανιστεί η 

θερμοκρασία  σε βαθμούς Κελσίου. Όταν οι χρήστες ορίσουν την εμφάνιση θερμοκρασίας σε βαθμούς Fahrenheit, στο 

ενσύρματο χειριστήριο θα εμφανιστεί συγχρόνως η θερμοκρασία  σε βαθμούς Fahrenheit. 

• Ένδειξη λειτουργίας  κλειδώματος για παιδιά 

Πιέστε και τα δύο πλήκτρα  και  για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία κλειδώματος και 

στην οθόνη του ενσύρματου χειριστηρίου θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Στην κατάσταση κλειδώματος οι 

λειτουργίες στο ενσύρματο χειριστήριο είναι απενεργοποιημένες (αλλά η λήψη σημάτων από το τηλεχειριστήριο είναι έγκυρη). 

Πιέστε τα κουμπιά  και  για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα ή απενεργοποιήστε τη μονάδα για να 

απενεργοποιήσετε το κλείδωμα (το δεν εμφανίζεται) 

• Λειτουργία ασυρμάτου χειριστηρίου 

Το ενσύρματο χειριστήριο μπορεί να λαμβάνει εντολές από το τηλεχειριστήριο και να ενημερώνει την τρέχουσα κατάσταση. 
Η εκκίνηση της μονάδας από το  τηλεχειριστήριο συνεπάγεται την εναρμόνιση του ενσύρματου χειριστηρίου σύμφωνα με την 

κατάσταση που έχει οριστεί από το τηλεχειριστήριο και την εμφάνιση του αντίστοιχου τρόπου λειτουργίας. 

• Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου στο ενσύρματο χειριστήριο 

Όταν το ενσύρματο χειριστήριο διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου και ο αισθητήρας δεν έχει υποστεί ζημιά, η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα του ενσύρματου χειριστηρίου και η ρύθμιση θερμοκρασίας 

αποστέλλονται στο κεντρικό PCB της μονάδας. 
Εάν το ενσύρματο χειριστήριο δεν διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου ή ο αισθητήρας έχει υποστεί ζημιά, η θερμοκρασία 

χώρου θα ανιχνευθεί από τον αισθητήρα θερμοκρασίας της ίδιας της μονάδας 

• Εμφάνιση σφάλματος 

Όταν η μονάδα παρουσιάζει βλάβη, στη γραμμή χρόνου θα εμφανιστεί απευθείας ο κωδικός βλάβης και θα αναβοσβήνει, η 

οθόνη θα δείχνει: Er MM (MM είναι ο κωδικός βλάβης, διαβάστε το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης). 
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Εγκατάσταση εξαρτημάτων 
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι άρτια 

 

No. Όνομα Ποσότητα 

1 Ενσύρματο χειριστήριο 1 

2 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 

 
 

Τα ακόλουθα μέρη του κλιματιστικού πρέπει να ετοιμαστούν πριν την εγκατάσταση. 

 

No. Όνομα Ποσότητα Παρατήρηση 

1 Ηλεκτρολογικό κουτί 86 *86 1 
Γενικό ηλεκτρικό κουτί, 

ενσωματωμένο στον τοίχο. 

2 Μονωτική ταινία 1 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια 

της καλωδίωσης. 

3 Μεγάλο σταυροκατσάβιδο 1 
Για την εγκατάσταση του 
ηλεκτρολογικού κουτιού 

4 
Μικρό κατσαβίδι με επίπεδη 

κεφαλή 
1 

Για την αποσυναρμολόγηση του 
πίσω καλύμματος του 

ενσύρματου χειριστηρίου 

 

Σχηματική εγκατάσταση
 

 

1. Αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από το ηλεκτρικό ρεύμα. 
2. Όπως φαίνεται στην Fig 1, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή για να διευρύνεται με περιστροφικές 

κινήσεις την οπή στην πίσω πλευρά του ενσύρματου χειριστηρίου (πολύ μεγάλη δύναμη θα μπορούσε να βλάψει την 

πλακέτα του κυκλώματος). 

 

3. Όπως φαίνεται στη Fig 2, βιδώστε βίδες φ4 * 20mm που παρέχονται μαζί με το πίσω κάλυμμα στο κιβώτιο και στη 
συνέχεια περάστε τα καλώδια οδηγού μέσω του πίσω καλύμματος. 

 

4. Αφού συνδέσετε το συνδετικό καλώδιο στο κύριο σώμα του ενσύρματου χειριστηρίου , όπως φαίνεται στη Fig 3, 
τοποθετήστε το κύριο σώμα σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα: 

1) Πιέστε το πάνω μέρος του κύριου σώματος του χειριστηρίου μέσα στο κλιπ. 

2) Με κεκλιμένη κατεύθυνση τοποθετήστε το κάτω μέρος του κύριου σώματος του χειριστηρίου(απαγορεύεται η 
οριζόντια εγκατάσταση, η οποία μπορεί να καταστρέψει τη δομική υποδοχή). 
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