
Οδηγίες Χρήσης
User’s Manual

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ TOIXOY DC INVERTER
WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE
 

ΜΟΝΤΕΛΑ / MODELS 
KCT22-09IVi/ KCT22-09IVo
KCT22-12IVi/ KCT22-12IVo
KCT22-18IVi/ KCT22-18IVo
KCT22-24IVi/ KCT22-24IVo

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας στα κλιματιστικά οικιακής χρήσης KEROSUN 
Clima. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά 
αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως για μελλοντική 
αναφορά σε αυτό.
Thank you for your choice in KEROSUN Clima Wall Mounted Air Conditioners.Before 
using this product, be sure to read this Instruction Manual carefully to ensure proper
usage. Keep this manual in good shape for future reference.

© Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.- 2021
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ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλ-
λες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής 
συλλογής απορριμμάτων).

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευ-
ασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πετα-
χτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να 
παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλω-
ση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προ-
ϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύ-
κλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμη-
ση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες κα-
θαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου 
αγοράσατε το προϊόν.

Ψυκτικό Υγρό R32: Δυναμικό Θέρμανσης Του Πλανήτη GWP 
675

Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό υγρό R32.

Πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε τη συ-
σκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. 

Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσε-
κτικά το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Πριν προχωρήσετε σε επισκευή της συσκευής, 
διαβάστε το εγχειρίδιο service. 
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Επεξήγηση συμβόλων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδηλώνει επικίνδυνη κατάσταση 
που αν δεν αποφευχθεί μπορεί να οδηγήσει σε θά-
νατο ή σοβαρό τραυματισμό. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδηλώνει επικίνδυνη κατά-
σταση που αν δεν αποφευχθεί μπορεί να οδηγήσει 
σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδηλώνει επικίνδυνη κατάσταση που 
αν δεν αποφευχθεί μπορεί να οδηγήσει σε ασήμα-
ντο ή μέτριο τραυματισμό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υποδηλώνει σημαντική αλλά όχι σχετική με τραυ-
ματισμό ενημέρωση και χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει 
τον κίνδυνο. 

ΟΡΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τραυματι-
σμού που προκλήθηκε από τις κάτωθι αιτίες.
1.  Καταστροφή του προϊόντος λόγω λανθασμένης ή κακής 
χρήσης του προϊόντος.

2.  Μετά από αλλαγή, συντήρηση ή χρήση του προϊόντος με 
άλλο εξοπλισμό χωρίς να τηρείτε το εγχειρίδιο οδηγιών 
του κατασκευαστή.

3.  Στην περίπτωση επαλήθευσης πως το ελάττωμα του προϊό-
ντος προκλήθηκε από διαβρωτικό αέριο.

4.  Στην περίπτωση επαλήθευσης πως τα ελαττώματα οφείλο-
νται σε λάθος τρόπο μεταφοράς του προϊόντος.

5.  Στην περίπτωση που λειτουργήσετε, επισκευάσετε, συντη-
ρήσετε τη μονάδα χωρίς να τηρείτε τις οδηγίες του εγχει-
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ριδίου χρήσης ή τους σχετικούς εγχώριους κανονισμούς.
6.  Σε περίπτωση επαλήθευσης πως το πρόβλημα ή η διαφορά 
προκαλείται από τη χρήση ανταλλακτικών και εξαρτημά-
των που έχουν παραχθεί από άλλους κατασκευαστές.

7.  Σε περίπτωση που η ζημιά έχει προκληθεί από φυσικές κα-
ταστροφές, ακατάλληλο περιβάλλον ή ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που χρειαστεί εγκατάσταση, μετακίνηση ή συ-
ντήρηση του κλιματιστικού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
τον εισαγωγέα ή το εξουσιοδοτημένο service πρώτα. Σε δι-
αφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά, τραυματι-
σμός ή θάνατος.

Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού ή σε περίπτωση που 
χρειάζεται άδειασμα ψυκτικού υγρού κατά την εγκατάσταση, 
συντήρηση ή αποσυναρμολόγηση, αυτή η διαδικασία πρέπει 
να γίνει μόνο από αδειούχο εξουσιοδοτημένο τεχνικό και 
σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα πε-
ριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αι-
σθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό εποπτεία ή 
τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικές με τη χρήση της 
συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά 
τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι 
δεν παίζουν με τη συσκευή.
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 Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση 
και τη χρήση της συσκευής.
 Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των εσωτερικών και 
εξωτερικών μονάδων, να απαγορεύεται στα παιδιά η πρό-
σβαση στον χώρο εργασίας. Μπορεί να συμβούν απρό-
βλεπτα ατυχήματα.
 Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά τοποθετημένη η βάση της 
εξωτερικής μονάδας.
 Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να εισέλθει αέρας στο σύστη-
μα του ψυκτικού μέσου και ελέγξτε για διαρροές ψυκτι-
κού κατά τη μετακίνηση του κλιματιστικού.
 Κάντε μια δοκιμή μετά την εγκατάσταση του κλιματιστι-
κού και καταγράψτε τα δεδομένα λειτουργίας.
 Η κατηγορία της ασφάλειας που είναι εγκατεστημένη 
στην ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου είναι T5Α/ 250V.
 Ο χρήστης πρέπει να προστατεύσει την εσωτερική μονά-
δα με ασφάλεια κατάλληλης αντοχής για τη μέγιστη τάση 
ρεύματος ή με άλλη συσκευή προστασίας από υπερφόρ-
τωση.
 Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί σε εκεί-
νη που αναγράφεται στην ετικέτα δεδομένων ηλεκτρι-
σμού του κλιματιστικού. Διατηρήστε το διακόπτη και το 
φις καθαρά. Τοποθετήστε σωστά το φις ρεύματος στην 
πρίζα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή 
φωτιάς λόγω κακής επαφής.
 Ελέγξτε ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για το φις, διαφορε-
τικά θα πρέπει να αλλάξετε πρίζα.
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 Η συσκευή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μέσα εύκολης 
αποσύνδεσης από το ρεύμα. Αυτά θα πρέπει να εξασφαλί-
ζουν πλήρη αποσύνδεση υπό συνθήκες κατηγορίας υπέρ-
τασης ΙΙΙ. Αυτά τα μέσα πρέπει να ενσωματωθούν στην 
σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδί-
ωσης.
 Το κλιματιστικό πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελμα-
τίες ή εξειδικευμένα άτομα.
 Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε απόσταση μικρότερη 
των 50 εκ. από εύφλεκτες ουσίες (αλκοόλ κ.λπ.) ή από 
δοχεία υπό πίεση (π.χ. δοχεία με σπρέι).
 Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιοχές χωρίς δυνα-
τότητα εξαερισμού, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις 
για να αποφευχθούν τυχόν διαρροές ψυκτικού μέσου 
στο περιβάλλον και να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και πρέπει να 
απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Στο τέ-
λος της ωφέλιμης ζωής του, μεταφέρετε το κλιματιστικό 
σε ένα ειδικό κέντρο συλλογής τέτοιων απορριμμάτων, 
για σωστή διάθεση.
 Να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μόνο σύμφωνα με 
τις οδηγίες που υπάρχουν σ’ αυτό το έντυπο. Αυτές οι 
οδηγίες δεν προορίζονται για να καλύψουν κάθε πιθανή 
κατάσταση και ενδεχόμενο. Όπως και με οποιαδήποτε 
ηλεκτρική οικιακή συσκευή, συνιστάται πάντοτε κοινή 
λογική και προσοχή κατά την εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση.
 Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σε συμμόρφωση 
με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
 Πριν αγγίξετε υποδοχές και τερματικά, θα πρέπει να έχε-



9 GR

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ

τε αποσυνδέσει πλήρως το κλιματιστικό από το ρεύμα.
 Είναι απαραίτητο η συσκευή να εγκατασταθεί σε συμμόρ-
φωση με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλι-
κίας 8 ετών και άνω καθώς και άτομα με μειωμένες σωμα-
τικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει εποπτεία και τους 
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής 
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύ-
νους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από 
παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό 
από μόνοι σας. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό.
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποι-
ούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Σε κάθε 
περίπτωση, θα πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το 
ρεύμα πριν από την πραγματοποίηση του καθαρισμού και 
της συντήρησης.
 Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί σε εκείνη 
που αναγράφεται στην πινακίδα δεδομένων ηλεκτρισμού 
στο προϊόν.
 Διατηρήστε καθαρό το φις και τους διακόπτες. Τοποθε-
τήστε σωστά και σταθερά το φις στην πρίζα, αποφεύγο-
ντας έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω 
κακής επαφής.
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 Μην βγάζετε το φις από την πρίζα για να απενεργοποι-
ήσετε το κλιματιστικό ενώ λειτουργεί, καθώς μπορεί να 
δημιουργηθεί σπινθήρας και να προκληθεί πυρκαγιά κ.ά.
 Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για τον κλιματισμό 
σε οικιακά περιβάλλοντα και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπως για το στέγνωμα 
ρούχων, την ψύξη φαγητού κ.ά.
 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και πρέπει να 
απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων. Με-
ταφέρετε το κλιματιστικό στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 
του σε ένα ειδικό κέντρο συλλογής τέτοιων απορριμμά-
των για διάθεση.
 Να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μόνο με το φίλτρο 
αέρα τοποθετημένο. Η χρήση του κλιματιστικού χωρίς 
φίλτρο αέρα μπορεί να προκαλέσει υπερβολική συσσώ-
ρευση σκόνης ή ακαθαρσιών στα εσωτερικά εξαρτήματα 
της συσκευής, με πιθανές επακόλουθες βλάβες.
 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση της 
συσκευής από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος πρέπει 
να ελέγξει ότι είναι γειωμένη σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και να χρησιμοποιήσει θερμομαγνητική ασφά-
λεια.
 Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να ανακυ-
κλώνονται/ να απορρίπτονται σωστά. Απόρριψη άχρηστων 
μπαταριών --  Παρακαλούμε να απορρίπτετε τις μπαταρί-
ες σε ειδικά σημεία συλλογής τέτοιων μπαταριών.
 Ποτέ να μην παραμένετε άμεσα εκτεθειμένοι στη ροή 
του κρύου αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η άμεση 
και παρατεταμένη έκθεση στον κρύο αέρα μπορεί να εί-
ναι επικίνδυνη για την υγεία σας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέ-



11 GR

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ

πει να δίδεται στα δωμάτια όπου υπάρχουν παιδιά, ηλικι-
ωμένοι ή άρρωστοι.
 Εάν η συσκευή βγάζει καπνό ή υπάρχει μυρωδιά πυρκα-
γιάς, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοι-
νωνήστε με το σέρβις.
 Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής σε τέτοιες συνθή-
κες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 Πραγματοποιήστε επισκευές μόνο στο εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις. Εσφαλμένες επισκευές θα μπορούσαν να 
εκθέσουν τον χρήστη σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κ.ά.
 Αποσυνδέστε το κλιματιστικό από το ρεύμα εάν δεν πρό-
κειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα. Η κατεύθυνση της ροής του αέρα πρέπει να ρυθμίζε-
ται σωστά.
 Oι περσίδες πρέπει να κατευθύνονται προς τα κάτω όταν 
το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία θέρμανσης και προς 
τα πάνω όταν είναι σε λειτουργία ψύξης.
 Να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μόνο σύμφωνα με 
τις οδηγίες που υπάρχουν σ’ αυτό το έντυπο. Αυτές οι 
οδηγίες δεν προορίζονται στο να καλύψουν κάθε πιθα-
νή κατάσταση και ενδεχόμενο. Όπως και με οποιαδήπο-
τε ηλεκτρική οικιακή συσκευή, συνιστάται πάντοτε κοινή 
λογική και προσοχή κατά την εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση.
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από 
την παροχή ρεύματος αν δεν πρόκειται να την χρησιμο-
ποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν πραγμα-
τοποιήσετε καθαρισμό ή συντήρηση.
 Να επιλέξτε κατάλληλη θερμοκρασία ώστε να αποφύγετε 
βλάβες στο προϊόν.
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  Μην λυγίζετε, τραβάτε ή συμπιέζετε το καλώδιο ρεύμα-
τος, καθώς τέτοιες ενέργειες μπορεί να το φθείρουν. Ηλε-
κτροπληξίες ή πυρκαγιές συνήθως οφείλονται σε φθαρ-
μένα καλώδια ρεύματος. Μόνο εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό μπορεί να αντικαταστήσει φθαρμένα καλώδια 
ρεύματος.
   Μη χρησιμοποιήσετε μπαλαντέζες ή πολύμπριζα.
  Μην αγγίζετε τη συσκευή όταν τα πόδια σας ή άλλα μέρη 
του σώματός σας είναι βρεγμένα ή υγρά.
   Μην εμποδίζετε την είσοδο ή την έξοδο αέρα της εσωτε-
ρικής ή της εξωτερικής μονάδας. Η απόφραξη αυτών των 
ανοιγμάτων προκαλεί μείωση της απόδοσης λειτουργίας 
του κλιματιστικού με πιθανές επακόλουθες βλάβες ή ζη-
μιές.
  Μην τροποποιήσετε τη συσκευή.
  Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε περιβάλλοντα όπου ο 
αέρας μπορεί να περιέχει υγραέριο, έλαια ή θείο ή κοντά 
σε πηγές θερμότητας.
  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συ-
μπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, 
αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης, εκτός κι αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

   Μην ανεβαίνετε πάνω ή τοποθετείτε βαριά ή ζεστά αντι-
κείμενα πάνω στη συσκευή.

  Μην αφήνετε τα παράθυρα ή τις πόρτες ανοιχτά για πολλή 
ώρα ενώ το κλιματιστικό λειτουργεί.

   Μην κατευθύνετε τη ροή αέρα προς ζώα ή φυτά.
    Παρατεταμένη έκθεση στη ροή ψυχρού αέρα του κλιμα-



13 GR

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ

τιστικού μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ζώα ή 
φυτά.

  Μην φέρνετε το κλιματιστικό σε επαφή με νερό. Η ηλε-
κτρική μόνωση μπορεί να υποστεί βλάβη, προκαλώντας 
ηλεκτροπληξία.

  Μην ανεβαίνετε πάνω και μην τοποθετείτε αντικείμενα 
πάνω στην εξωτερική μονάδα.
  Ποτέ μην τοποθετήσετε κοντάρια ή παρόμοια αντικείμενα 
μέσα στη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
  Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να εξασφαλίζετε ότι 
δεν παίζουν με το κλιματιστικό. Εάν το καλώδιο ρεύμα-
τος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή από εξειδικευμένα 
άτομα για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
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Αρ. Οθόνη LED Λειτουργία

1 Ένδειξη  Χρονοδιακόπτη θερμοκρασίας και Κω-
δικού σφάλματος

2 Ανάβει όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουρ-
γία χρονοδιακόπτη

3 Λειτουργία Ύπνου

4
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν το κλιμα-
τιστικό είναι ενεργοποιημένο και εξαφανίζεται 
όταν το κλιματιστικό απενεργοποιηθεί

5 Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν είναι ενερ-
γοποιημένο το κλιματιστικό

 Το σχήμα και η θέση των πλήκτρων και των ενδείξεων μπορεί να δι-
αφέρει ανάλογα με το μοντέλο, αλλά η λειτουργία τους είναι πάντα 
η ίδια.
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Αρ. Σύμβολα Σημασία
1 Ένδειξη Στάθμης Μπαταρίας

2 Ένδειξη Αυτόματης Λειτουργίας 

3 Ένδειξη Λειτουργίας ΨΥΞΗΣ

4 Ένδειξη Λειτουργίας ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

5 Ένδειξη Λειτουργίας ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

6 Ένδειξη Λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

7 Ένδειξη Λειτουργίας ECO

8 Ένδειξη Χρονοδιακόπτη 

9 Ένδειξη Θερμοκρασίας

10 Ένδειξη Λειτουργίας ανεμιστήρα με αυτό-
ματη, χαμηλή, μεσαία, υψηλή ταχύτητα

11 Ένδειξη Αθόρυβης Λειτουργίας

12 Ένδειξη Λειτουργίας TURBO

13 Ένδειξη κίνησης Πάνω/Κάτω περσίδων

14 Ένδειξη κίνησης Δεξιά/Αριστέρα περσί-
δων (Δεν Υποστηρίζεται)

15 Ένδειξη Λειτουργίας SLEEP (Ύπνου)

16 Ένδειξη Λειτουργίας HEALTHY 
(Δεν Υποστηρίζεται)

17 Ένδειξη Λειτουργίας Ι FEEL

18 Λειτουργία Θέρμανσης 8ºC
19 Ένδειξη εντολής λήψης 
20 Ήπιος Άνεμος (Δεν Υποστηρίζεται)
21 Λειτουργία Κλειδώματος

22 Ένδειξη ON/OFF 
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

 Το σχήμα και η θέση των πλήκτρων και των ενδείξεων μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.



17 GR

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ

Αρ. Πλήκτρο Λειτουργία
1 Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

2 Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την τιμή της θερμοκρα-
σίας/ ώρας.

3 Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την τιμή της θερμοκρα-
σίας/ ώρας.

4 MODE Πιέστε για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

5 ECO
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία ECO
Πιέστε συνεχόμενα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την 
λειτουργία θέρμανσης 8°C(εξαρτάται από το μοντέλο)

6 TURBO Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσε-
τε τη λειτουργία TURBO 

7 FAN Πιέστε για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: auto/low/
mid/high (Αυτόματο/ Χαμηλό/ Μεσαίο/ Υψηλό)

8 TIMER Πιέστε για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποί-
ησης/απενεργοποίησης.

9 SLEEP Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SLEEP (Ύπνου).
10 DISPLAY Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την οθόνη LED.

11 SWING Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Πάνω/Κάτω κί-
νηση των περσίδων.

12 SWING  Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Δεξιά/Αριστέ-
ρα κίνηση των περσίδων. ( Δεν Υποστηρίζεται)

13 I FEEL Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία I 
FEEL.

14 MUTE Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία MUTE (Αθόρυβο).

15 MODE+TIMER Πιέστε για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την Λειτουργία 
Κλειδώματος

16 SWING  + 
SWING 

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SELF-
CLEAN.

17 FAN & MUTE Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία GENTLE 
WIND. (Δεν Υποστηρίζεται)

18 SLEEP & 
DISPLAY

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
HEALTHY. (Δεν Υποστηρίζεται)

19 I SET
Για να απομνημονεύσει τη θερμοκρασία ρύθμισης, τη λειτουργία 
ρύθμισης και τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα όπως 
χρειάζεστε.



18 GR

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ

 Η εξωτερική εμφάνιση και ορισμένες λειτουργίες του τηλεχειριστη-
ρίου μπορεί να διαφέρουν από αυτό που έχετε στα χέρια σας.
 Το σχήμα και η θέση των πλήκτρων και των ενδείξεων μπορεί να δι-
αφέρει ανάλογα με το μοντέλο, αλλά η λειτουργία τους είναι πάντα 
η ίδια.
 Το κλιματιστικό επιβεβαιώνει τη λήψη κάθε εντολής από το τηλεχει-
ριστήριο παράγοντας ένα ηχητικό «μπιπ».

Αντικατάσταση των μπαταριών
Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών από το πίσω μέρος του 
τηλεχειριστηρίου, σύροντάς το προς την κατεύθυνση του βέλους.
Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την κατεύθυνση (+ και -) που 
εικονίζεται στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου.
Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών σύροντάς το 
ώστε να μπει στη θέση του.

 Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες LRO 3 AAA 
(1.5V). Μην χρησιμοποιήσετε επανα-
φορτιζόμενες μπαταρίες. Όταν η οθό-
νη δεν είναι πλέον ευανάγνωστη, αντι-
καταστήστε τις παλιές μπαταρίες με 
καινούργιες μπαταρίες του ίδιου τύπου.

      Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Απαιτείται ξε-
χωριστή συλλογή τέτοιων απορριμμάτων, για ειδική επεξεργασία 
και ανακύκλωση.

    Ανατρέξτε στην εικόνα 1: Μόλις ανοίξετε τη κάλυμμα της θήκης 
των μπαταριών θα δείτε έναν διακόπτη στο πίσω μέρος. Ακολούθως 
περιγράφεται η λειτουργία αυτού του διακόπτη:

 Για ορισμένα μοντέλα, κάθε φορά που τοποθετείτε τις μπαταρίες 
στο τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, μπορείτε να ορίσετε τον τύπο 
ελέγχου μόνο της ψύξης ή της αντλίας θέρμανσης. Μόλις τοποθε-
τήσετε τις μπαταρίες, απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και λει-
τουργήστε όπως παρακάτω.
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1.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο , έως ότου αναβοσβήσει το 
εικονίδιο (  ), για να ρυθμίσετε τον τύπο Μόνο Ψύξη.

2.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο , μέχρι να αναβοσβήσει το 
εικονίδιο (  ), για να ρυθμίσετε τον τύπο της αντλίας Θέρμανσης.

Σημείωση: Εάν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία ψύξης, δεν 
θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης σε μονά-
δες με αντλία θέρμανσης. Εάν πρέπει να κάνετε επαναφορά, βγάλτε τις 
μπαταρίες και εγκαταστήστε ξανά.

 Για ορισμένα μοντέλα τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να προγραμματί-
σετε την οθόνη θερμοκρασίας μεταξύ ºC και ºF.

1.  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 5 δευτερόλε-
πτα για να μπείτε στη λειτουργία αλλαγής.

2.  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , μέχρι να αλλάξει 
σε ºC και ºF.

3.  Στη συνέχεια αφήστε το πάτημα και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, θα 
επιλεγεί η λειτουργία.

Σημείωση:
1. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.
2. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου 
και του δέκτη σήματος στην εσωτερική μονάδα.
3. Μην αφήνετε ποτέ το τηλεχειριστήριο εκτεθειμένο στις ακτίνες του 
ήλιου.
4. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση τουλάχιστον 1m από την 
τηλεόραση ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ (COOL)

Η λειτουργία ψύξης επιτρέπει στο κλιματιστικό να ψύχει το 
δωμάτιο και ταυτόχρονα να μειώνει την υγρασία του αέρα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης (COOL), πιέστε το πλήκτρο 
 μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο ψύξης  (COOL).

Η λειτουργία ψύξης ενεργοποιείται ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία σε 
τιμή χαμηλότερη από εκείνη που επικρατεί στο δωμάτιο, χρησιμοποιώ-
ντας τα πλήκτρα   και   .

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT)

Η λειτουργία θέρμανσης επιτρέπει στο κλιματιστικό να ζε-
σταίνει το δωμάτιο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης (HEAT), πατήστε το 
πλήκτρο   μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο  θέρμαν-
σης (HEAT).
Η λειτουργία θέρμανσης ενεργοποιείται ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία 
σε τιμή υψηλότερη από εκείνη που επικρατεί στο δωμάτιο, χρησιμοποι-
ώντας τα πλήκτρα   και  .

 Σε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, η συσκευή ενδέχεται να ενεργοποιήσει 
αυτόματα έναν κύκλο απόψυξης, ο οποίος είναι απαραίτητος για τον 
καθαρισμό τυχόν πάγου στον συμπυκνωτή έτσι ώστε να ανακτήσει 
τη λειτουργία ανταλλαγής θερμότητας. Αυτή η διαδικασία διαρκεί 
συνήθως 2-10 λεπτά. Κατά την διάρκεια της απόψυξης, η λειτουργία 
του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας διακόπτεται.

     Μετά την απόψυξη, το κλιματιστικό συνεχίζει αυτόματα σε λειτουρ-
γία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Για χρήση του κλιματιστικού μόνο ως ανεμιστήρα, για εξαερι-
σμό.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ανεμιστήρα (FAN), πιέστε το πλήκτρο 
 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ανεμιστήρα  (FAN) στην οθόνη.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

Αυτή η λειτουργία μειώνει την υγρασία του αέρα για να κάνει 
την αίσθηση στο δωμάτιο πιο άνετη.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης (DRY), πιέστε  μέχρι 
να εμφανιστεί η ένδειξη αφύγρανσης  (DRY) στην οθόνη. Ενεργοποι-
είται μια αυτόματη λειτουργία εναλλασσόμενων κύκλων ψύξης και ανε-
μιστήρα.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Με το πάτημα του πλήκτρου FAN , η ταχύτητα περιστροφής 
του ανεμιστήρα αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: LOW

(ΧΑΜΗΛΗ)/ MEDIUM (ΜΕΣΑΙΑ)/ HIGH (ΥΨΗΛΗ)/ AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ).

 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία AUTO, πατήστε   μέχρι 
να εμφανιστεί στην οθόνη .

Στη λειτουργία AUTO θα ρυθμιστεί η λειτουργία εκτέλεσης αυτόματα 
ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

1.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  και  μαζί για να ενερ-
γοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία και πιέστε τα ταυτόχρονα ξάνα για να 
την απανεργοποιήσετε.

2. Κάτω από αυτή τη λειτουργία, κανένα πλήκτρο δεν θα είναι ενεργό.

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για να προγραμματίσετε τον χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης 
της συσκευής. Το κλιματιστικό θα πρέπει να είναι απενεργο-
ποιημένο.

1.  Πιέστε  μία φορά για να το ενεργοποιήσετε,  και  θα εμφα-
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νιστούν στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

2.   Πιέστε το  ή το  πλήκτρο με σκοπό να ρυθμίστε τον χρόνο αυτόμα-
της ενεργοποίησης. Κάθε φορά που πιέζετε ένα από τα δύο πλήκτρα, 
ο χρόνος θα αυξάνεται ή θα μειώνεται κατά μισή ώρα μεταξύ 0 και 10 
ώρες και από μία μεταξύ 10 και 24 ώρες.

3. Πιέστε   δεύτερη φορά για να επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.
4.  Έπειτα από την ενεργοποίηση της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, επι-

λέξτε την επιθυμητή λειτουργία  (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), πιέζοντας 
το πλήκτρο . Έπειτα ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
επιλέγοντας το πλήκτρο FAN  και το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  .

Σημείωση: Για να ακυρώσετε αυτή την λειτουργία, πιέστε το
ξανά το πλήκτρο  .

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για να προγραμματίσετε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίη-
σης της συσκευής.
Πιέστε το πλήκτρο   ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.

Για να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης ακολουθή-
στε τα παρακάτω βήματα:
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Πατήστε το πλήκτρο   την πρώτη φορά για να ρυθμίσετε την 
απενεργοποίηση.
Πατήστε το  ή το  πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο 
αυτόματης απενεργοποίησης.
3. Πατήστε το πλήκτρο   τη δεύτερη φορά για να το επιβεβαιώσετε.

ΑΚΥΡΩΣΤΕ το πατώντας το πλήκτρο  .

Σημείωση: Όλος ο προγραμματισμός πρέπει να εκτελείται εντός 5 δευ-
τερολέπτων, διαφορετικά η ρύθμιση θα ακυρωθεί.
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 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ
 

Πατήστε το πλήκτρο SWING για να ενεργοποιήσε-
τε την περσίδα,

Πιέστε το πλήκτρο   για να ενεργοποιήσετε τη Δεξιά/Αριστέρα Κίνη-
ση των Περσίδων  από τα αριστερά προς τα δεξιά, η ένδειξη εμφανίζε-
ται στην οθόνη.
Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την Κίνηση των Περσίδων στην τρέ-
χουσα γωνία. 
•  Σε λειτουργία ψύξης, προσανατολίστε τις περσίδες σε Δεξιά/Αριστερά 
κατεύθυνση.

•  Σε λειτουργία θέρμανσης, προσανατολίστε τις περσίδες προς τα κάτω 
καθώς ο θερμός αέρας τείνει να ανεβαίνει.

Αν το μοντέλο σας δεν διαθέτει μηχανοκίνητα Πάνω/Κάτω περσίδες, 
ρυθμίστε τα χειροκίνητα για να κατευθύνετε τον αέρα δεξιά/ αριστερά.

 Αυτή η ρύθμιση πρέπει να γίνει ενώ το κλιματιστικό είναι απενεργο-
ποιημένο.

 Ποτέ να μην ρυθμίζετε Δεξιά/Αριστερά τις περσίδες χειροκίνητα. Ο 
λεπτός μηχανισμός τους μπορεί να καταστραφεί!

 Ποτέ μην βάζετε δάχτυλα, ξύλα ή οποιοδήποτε αντικείμενο  στην 
είσοδο ή στην έξοδο του αέρα. Τέτοια επαφή με ξένα αντικείμενα 
μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές ή τραυματισμούς.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
 

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία , πατήστε το 
TURBO και  θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Πατήστε ξανά για ακύρωση αυτής της λειτουργίας.

Στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(COOL/HEAT), όταν επιλέγετε την 
 λειτουργία, η συσκευή θα λειτουργήσει σε γρήγορη COOL ή HEAT 

λειτουργία με  την υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για ισχυρή ροή 
αέρα.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MUTE (ΑΘΟΡΥΒΟ)
 

1.   Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουρ-
γία, και  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

 Πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
2.  Όταν εκτελείται η λειτουργία MUTE, στο τηλεχειριστήριο θα εμφανί-
σει η AUTO αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα και η εσωτερική μονάδα 
θα λειτουργεί στην χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για μία αίσθη-
ση ησυχίας.

3.  Όταν πατήσετε το πλήκτρο FAN/TURBO/ SLEEP, η λειτουργία MUTE 
θα ακυρωθεί. Η λειτουργία MUTE δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στη 
λειτουργία DRY.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
 

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τη λει-
τουργία σε εξοικονόμησης ενέργειας.

Πατήστε το πλήκτρο , εμφανίζεται η ένδειξη  στην οθόνη και η συ-
σκευή θα λειτουργεί σε λειτουργία ECO.
Πατήστε ξανά για να το ακυρώσετε.
Σημείωση: Η λειτουργία ECO είναι διαθέσιμη και στις δύο λειτουργίες 
ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (SLEEP) 

Πρόγραμμα ρύθμισης αυτόματης λειτουργίας ΥΠΝΟΥ.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου (SLEEP), πιέστε 

το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη 
το σύμβολο .

Έπειτα από 10 ώρες λειτουργίας σε κατάσταση ύπνου, το κλιματιστικό 
θα αλλάξει στην προηγούμενη ρύθμιση λειτουργίας.

Η λειτουργία “SLEEP” ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία για να κάνει 
το δωμάτιο πιο άνετο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε λειτουργία ψύ-
ξης ή αφύγρανσης, η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα αυξάνεται αυτόματα 
κατά 1ºC κάθε 60 λεπτά, ώστε να επιτευχθεί συνολική αύξηση 2ºC κατά 
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τις πρώτες 2 ώρες λειτουργίας.
Σε λειτουργία θέρμανσης η ρυθμισμένη θερμοκρασία μειώνεται σταδια-
κά κατά 2ºC κατά τις πρώτες 2 ώρες λειτουργίας.
Μετά από 10 ώρες σε κατάσταση νύχτας (SLEEP), το κλιματιστικό απε-
νεργοποιείται αυτόματα.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DISPLAY 

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την οθόνη LED.
Πατήστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε τις εν-

δείξεις LED στην οθόνη της μονάδας. Πατήστε ξανά για να ενεργοποιή-
σετε τις ενδείξεις LED.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ( Ι FEEL)

Για χρήση του κλιματιστικού σε αυτόματη λειτουργία αίσθη-
σης.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία αίσθησης (FEEL) (αυτόματη), πιέστε το 
 πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη αίσθησης  στην οθόνη.

Σε λειτουργία αίσθησης (FEEL), η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η θερ-
μοκρασία ρυθμίζονται αυτόματα, ανάλογα με τη θερμοκρασία που έχει 
το δωμάτιο (η θερμοκρασία μετριέται από το θερμόμετρο που είναι εν-
σωματωμένο στην εσωτερική μονάδα).

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να μετρήσει τη θερμο-
κρασία στην τρέχουσα θέση, και στέλνει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό 
για να βελτιστοποιήσει τη θερμοκρασία γύρω σας και να εξασφαλίσει 
άνεση. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα 2 ώρες αργότερα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GEN (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

1.  Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα αρχικά και πατήστε παρατετα-
μένα πλήκτρο  3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί και επιλέξ-
τε το ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

2.  Κάτω από αυτή τη λειτουργία, πατήστε ελαφρώς το πλήκτρο  για 
να επιλέξετε τον Γενικό τύπο L3 - L2 - L1 - OF.

3.  Επιλέξτε OFF και περιμένετε 2 δευτερόλεπτα για έξοδο από αυτή της 
λειτουργία.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 

Μόνο προαιρετική για κάποια συσκευή αντλίας θέρμανσης.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιήστε την εσω-
τερική μονάδα στην αρχή, μετά πατήστε το   και το   πλήκτρο 
την ίδια στιγμή προς την εσωτερική μονάδα, μέχρι να ακούσετε το Ηχη-
τικό σήμα (μπιπ) και το  θα εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριο και στην 
οθόνη LED της μονάδας.

1.  Αυτή η λειτουργία βοηθά στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης 
βρωμιάς, βακτηρίων κ.λπ. από τον εσωτερική μονάδα.

2.  Αυτή η λειτουργία θα εκτελεστεί περίπου για 30 λεπτά, και έπειτα θα 
επιστρέψει στην προηγούμενη λειτουργία. Πατώντας το  πλήκτρο 
ακυρώνετε αυτή τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

    Θα ακούσετε 2 ηχητικά σήματα (μπιπ)  όταν τελειώσει ή ακυρωθεί.

 Είναι φυσιολογικό αν υπάρχει θόρυβος κατά τη διάρκεια αυτής της 
λειτουργίας, καθώς τα πλαστικά υλικά διαστέλλονται με τη ζέστη 
και συστέλλονται με το κρύο.

 Προτείνουμε τη χρήση αυτής της λειτουργίας υπό τις ακόλουθες 
συνθήκες περιβάλλοντος για την αποφυγή ορισμένων χαρακτηρι-
στικών προστασίας ασφάλειας.

Εσωτερική Μονάδα Θερμοκρασία < 86 ºF (30 ºC)
Εξωτερική Μονάδα 41 ºF (5º C) < Θερμοκρασία < 86 ºF (30º C)

 Προτείνεται να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία κάθε 3 μήνες.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΛΟΥ ΑΝΕΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

1.  Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα και επιλέξτε τη λειτουργία 
COOL και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  και 

 μαζί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λει-
τουργία,  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

 Πιέστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.
2.   Αυτή η λειτουργία θα κλείσει αυτόματα τις Πάνω/Κάτω περσίδες, και 

να σας δώσει την αίσθηση του απαλού ανέμου.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HEALTH (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

1.  Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα αρχικά και πατήστε παρατε-
ταμένα πλήκτρο  και  μαζί για 3 δευτερόλεπτα για την 
ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην 
οθόνη.

 Πιέστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.
2.  Όταν εκκινείται η λειτουργία HEALTH, ο Ιονιστής/ Πλάσμα/ Διπολικός 
Ιονιστής/ UVC φως (ανάλογα με τα μοντέλα) θα ενεργοποιηθεί και θα 
λειτουργήσει.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8 ºC (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 

1.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία και    θα εμφανιστούν οι εν-
δείξεις στην οθόνη.

 Πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
2.  Αυτή η λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία θέρμανσης 
όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 8 ºC(46 ºF), και 
θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής εάν η θερμοκρασία φτάσει 
τους 9 ºC (48 ºF).

3.  Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι μεγαλύτερη από 18 ºC(64 ºF), η 
συσκευή θα ακυρώσει αυτομάτως αυτή τη λειτουργία.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι SET (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

Θέστε σε λειτουργία την αγαπημένη σας ρύθμιση και ενεργοποιήστε την
πατώντας ένα πλήκτρο.
Θέστε σε λειτουργία την αγαπημένη σας ρύθμιση:
1.  Σε κάθε λειτουργία (COOLING/ HEATING/ FAN/ DRY), πατήστε παρα-
τεταμένα το πλήκτρο “I SET” για 3 δευτερόλεπτα για να το θέσει σε 
λειτουργία;

2.  Όταν στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει η ένδειξη “AU” στην οθόνη 
του τηλεχειριστηρίου θέστε σε λειτουργία την αγαπημένη σας ρύθ-
μιση.

*  Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για έξοδο και μπορείτε να το επαναφέρε-
τε για να επαναλάβετε τη λειτουργία 1, 2.

Εκτελέστε την αγαπημένη σας ρύθμιση:
1.  Σε κάθε λειτουργία (COOLING/ HEATING/ FAN/ DRY), ένα πάτημα του 
κουμπιού “I SET” για ενεργοποίηση.

2.  Η συσκευή θα λειτουργεί με την αγαπημένη σας ρύθμιση και θα ανα-
βοσβήνει στο τηλεχειριστήριο η ένδειξη [AU];

3.  Πιέστε αυτό το πλήκτρο ξανά ή οποιοδήποτε άλλο για να ακυρώσετε 
τη λειτουργία.
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Οθόνη Περιγραφή του προβλήματος
Ε1 Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικής μονάδας
Ε2 Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού σωλήνα
Ε3 Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικής μονάδας
Ε4 Διαρροή ή σφάλμα συστήματος ψυκτικού μέσου
Ε6 Δυσλειτουργία στο μοτέρ της εσωτερικής μονάδας
Ε7 Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος εξωτερικής μονάδας
Ε0 Βλάβη επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 
Ε8 Σφάλμα εκκένωσης αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικής μονάδας
Ε9 Βλάβη στο IPM  της εξωτερικής μονάδας
ΕΑ Ανίχνευση βλάβης ρεύματος της εξωτερικής μονάδας 
ΕΕ Βλάβη στο PCB EEPROM της εξωτερικής μονάδας
ΕΗ Ανίχνευση βλάβης στο μοτέρ της εξωτερικής μονάδας
ΕF Βλάβη αισθητήρα αναρρόφησης θερμοκρασίας εξωτερικής μονάδας
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Δήλωση συμμόρφωσης CE
Ο Εισαγωγέας Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. δηλώνει πως αυτό το προϊόν 
πληροί τις γενικές απαιτήσεις των παρακάτω ευρωπαϊκών οδηγιών:
LVD: 2014/35 / EU, 
EMC: 2014/30 / EU, 
RoHS: (EU) 2015/863 
RED: 2014/53 EU
WiFi: Μέγιστη Εκπεμπόμενη Ισχύς: 18 dBm
Εύρος Συχνότητας Λειτουργίας: 2412MHz - 2472MHz

Ως εκ τούτου, το προϊόν έχει σήμανση με το σύμβολο   και η 
Δήλωση Συμμόρφωσης έχει χορηγηθεί στον κατασκευαστή και εί-
ναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών εποπτείας της αγοράς. 
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In the line with company’s policy of continual product improvement, the aesthetic and 
dimensional characteristics, technical data and accessories of this appliance may be 
changed without notice.
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PROPER PRODUCT DISPOSAL 

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment
(Applicable in the European Union and other
European countries with separate collection
systems).

This symbol on the product or on its packaging 
indicates that this product shall not be treated as 
household waste. Instead it shall be handed over 
to the applicable collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this 
product is disposed of correctly, you will help prevent 
potential negative consequences for the environment 
and human health, which could otherwise be caused 
by inappropriate waste handling of this product. The 
recycling of materials will help to conserve natural 
resources. For more detailed information about recycling 
of this product, please contact your local city offi ce, your
household waste disposal service or the shop where you
purchased the product.

Refrigerant R32: Global Warming Potential GWP 675

Appliance fi lled with fl ammable gas R32.

Before install and use the appliance, read the owner’s
manual fi rst.

Before install the appliance, read the installation
manual fi rst.

Before repair the appliance, read the service manual
fi rst.
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Επεξήγηση συμβόλων

DANGER  Indicates a hazardous situation that if not
avoided will result in death or serious injury.
 

WARNING Indicates a hazardous situation that if not
avoided will result in death or serious injury.
 

CAUTION Indicates a hazardous situation that if not
avoided may result in minor or moderate injury.
 

NOTICE Indicates important but not hazard related information,
used to indicate risk of property damage.

Reasons of exception
Manufacturer will bear no responsibilities when personal injury or
property loss is caused by the following reasons.
1.  Damage the product due to improper use or misuse of the 

product.
2.  Alter, change, maintain or use the product with other equipment 

without abiding by the instruction manual of manufacturer.
3.  After verifi cation, the defect of product is directly caused by 

corrosive gas.
4.  After verifi cation, the defects are due to improper operation 

during transportation of product.
5.  Operate, repair, maintain the unit without abiding by instruction 

manual or related regulations.
6.  After verifi cation, the problem or dispute is caused by the quality 
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specifi cation or performance of parts and components that 
produced by other manufacturers.

7. The damage is caused by natural calamities.

If it needs to install, move or maintain the appliance, please 
contact dealer or local service center to conduct it at fi rst. Air 
conditioner must be installed, moved or maintained by appointed 
unit. Otherwise, it may cause serious damage or personal injury or 
death. If refrigerant leaks or requires discharge during installation, 
maintenance, or disassembly, it should be handled by certifi ed 
professionals and always in compliance with local laws and 
regulations.

This appliance is not intended for use  by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instructions concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the device.
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  Read this guide before installing and using the appliance.
  During the installation of the indoor and outdoor units the 
access to the working area should be forbidden to children. 
Unforeseeable accidents could happen.
  Make sure that the base of the outdoor unit is fi rmly fi xed.
  Check that air cannot enter the refrigerant system and check 
for refrigerant leaks when moving the air conditioner.
  The ratings of the fuse installed in the built in-control unit are 
T5A/250V.
  The user must protect the indoor unit with a use of suitable 
capacity for the maximum in-put current or with another 
overload protection device.
  Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on 
the rating plate. Keep the switch or power plug clean. Insert 
the power plug correctly and fi rmly into the socket, there by 
avoiding the risk of electric shock or fi re due to insuffi cient 
contact.
  Check that the socket is suitable for the plug , otherwise have 
the socket changed.
  The appliance must be fi tted with means for disconnection 
from the supply mains having a contact separation in all poles 
that provide full disconnection under over voltage category III 
conditions, and these means must be incorporated in the fi xed 
wiring in accordance with the wiring rules.
   The air conditioner must be installed by professional or 
qualifi ed persons.
  Do not install the appliance at a distance of less than 50 cm from 
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infl ammable substances (alcohol, etc.) Or from pressurized 
containers (e.g. spray cans).
  If the appliance is used in areas without the possibility of 
ventilation, precautions must be taken to prevent any leaks of 
refrigerant gas from remaining in the environment and creating 
a danger of fi re.
  The packaging materials are recyclable and should be disposed 
of in the separate waste bins. Take the air conditioner at the 
end of its useful life to a special waste collection center for 
disposal.
  Only use the air conditioner as instructed in this booklet. 
These instructions are not intended to cover every possible 
condition and situation. As with any electrical household 
appliance, common sense and caution are therefore always 
recommended for installation, operation and maintenance.
  The appliance must be installed in accordance with applicable 
national regulations.
  Before accessing the terminals, all the power circuits must be 
disconnected from the power supply.
  The appliance shall be installed in accordance with national 
wiring regulations.
  This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without supervision.
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  Do not try to install the conditioner alone, always contact 
specialized technical personnel.
  Cleaning and maintenance must be carried out by specialized 
technical personnel. In any case disconnect the appliance from 
the mains electricity supply before carrying out any cleaning or 
maintenance.
  Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on 
the rating plate. Keep the switch or power plug clean. Insert 
the power plug correctly and fi rmly into the socket, thereby 
avoiding the risk of electric shock or fi re due to insuffi cient 
contact.
  Do not pull out the plug to switch off the appliance when it is in 
operation, since this could create a spark and cause a fi re, etc.
  This appliance has been made for air conditioning domestic 
environments and must not be used for any other purpose, 
such as for drying clothes, cooling food, etc.
  Always use the appliance with the air fi lter mounted. The use 
of the conditioner without air fi lter could cause an excessive 
accumulation of dust or waste on the inner parts of the device 
with possible subsequent failures.
  The user is responsible for having the appliance installed 
by a qualifi ed technician, who must check that it is earth in 
accordance with current legislation and insert a thermos 
magnetic circuit breaker.
  The batteries in remote controller must be recycled or disposed 
of properly. 

     Disposal of Scrap Batteries --- Please discard the batteries as 
sorted municipal waste at the accessible collection point.
  Never remain directly exposed to the fl ow of cold air for a long 
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time. The direct and prolonged exposition to cold air could be 
dangerous for your health. Particular care should be taken in 
the rooms where there are children, old or sick people.
  If the appliance gives off smoke or there is a smell of burning, 
immediately cut off the power supply and contact the Service 
Center.
  The prolonged use of the device in such conditions could 
cause fi re or electrocution.
  Have repairs carried out only by an authorised Service Centra 
of the manufacturer. Incorrect repair could expose the user to 
the risk of electric shock, etc.
  Unhook the automatic switch if you foresee not to use the 
device for a long time. The airfl ow direction must be properly 
adjusted.
  The fl aps must be directed downwards in the heating mode 
and upwards in the cooling mode.

     Only use the air conditioner as instructed in this booklet. 
These instructions are not intended to cover every possible 
condition and the situation. As with any electrical household 
appliance, common sense and caution are therefore always 
recommended for installation, operation, and maintenance. 
  Ensure that the appliance is disconnected from the power 
supply when it will remain inoperative for a long period and 
before carrying out any cleaning or maintenance.
  Selecting the most suitable temperature can prevent damage 
to the appliance.

  Do not bend, tug or compress the power cord since this could 
damage it. Electrical shocks or fi re are probably due to a 
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damaged power cord. Specialized technical personnel only 
must replace a damaged power cord.
  Do not use extensions or gang modules.
  Do not touch the appliance when barefoot or parts of the body 
are wet or damp.
  Do not obstruct the air inlet or outlet of the indoor or the outdoor 
unit. The obstruction of these openings causes a reduction in the 
operative effi ciency of the conditioner with possible consequent 
failures or damages.
  In no way alter the characteristics of the appliance.
  Do not install the appliance in environments where the air could 
contain gas, oil or sulphur or near sources of heat.
  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.
  Do not climb onto or place any heavy or hot objects on top of 
the appliance.
  Do not leave windows or doors open for long when the air 
conditioner is operating.
  Do not direct the airfl ow onto plants or animals.
  A long direct exposition to the fl ow of cold air of the conditioner 
could have negative effects on plants and animals.
   Do not put the conditioner in contact with water.  The electrical 
insulation could be damaged and thus causing electrocution.
  Do not climb onto or place any objects on the outdoor unit.
  Never insert a stick or similar object into the appliance. It could 
cause injury.
  Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance. If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualifi ed persons in order to avoid a hazard.
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NAMES OF PARTS

No. Description 

1

2

Front panel 

Air filter

Optional  filter (if installed) 3

Terminal block cover

4

Emergency button

5

6

LED Display 

Signal receiver 

7

Airflow direction louver

8 Deflectors

9

Remote controller

10

Note: he above figures  are  only intended  to  be  a 
          simple diagram of the appliance and may not 
          correspond to the appearance of the units that 
          have been purchased. 

No. Description 

13 Air outlet grille 

Terminal block cover

14

as valve

15

iquid valve

16

11

Indoor unit rating label ( )Stick position optional

17

Outdoor unit rating label

12

Ionizer (if installed)generator

13

15

16

17

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

1 2-3

6

4-5

911 810 7

14

12

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

10

H
E
A
L
T
H
Y

3
D

O
N
/O
F
F

S
W
IN
G

F
A
N

T
IM
E
R

S
U
P
E
R

S
L
E
E
P

M
O
D
E

E
C
O

C
L
O
C
K

D
IS
P
L
A
Y



57 GB

WALL MOUNTED AIR CONDITIONER

The shape and position of switches and indicators may be different according to the model, 

but their function is the same.

1

2

3

15 3 42

1

2

3

Indicator for Timer, temperature and Error codes.

Lights up during Timer operation.

SLEEP mode

The symbol appears when power on.

The symbol appears when the unit is turned on, and disappear 

when the unit is turned off.
4

5

INDOOR UNIT DISPLAY
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REMOTE CONTROL

Remote control DISPLAY 

The display and some functions of the remote control may vary according to the model.

Symbols  

Cooling Mode

Dry Mode

Fan only Mode

Heating Mode

Fan speed: 
Auto/  low/ low-mid/ mid/ mid-high/ high

TURBO function

Mute function

Up-down auto swing

Temperature indicator

Meaning  

Left-right auto swing

SLEEP function

Timer

Battery indicator

Auto Mode

Health function

I FEEL function

          

 ECO Mode

8  heating function

          

o
C

Signal  indicator

          

Gentle wind

          

Child-Lock

          

Display ON/OFF

          

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(Not Available)

(Not Available)

(Not Available)
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REMOTE CONTROL

The shape and position of  buttons and indicators may vary according to the model, but their 

function is the same.

The display and some functions of the remote control may vary according to the model.

The unit confirms the correct reception of each button with the beep.

No. Button Function

To select the  mode of operation (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).

To activate/deactivate the TURBO function.

To turn on/off the air conditioner .

To select the  fan speed of auto/low/mid/high.

8

11

6

7

9

MODE 

TURBO

1

2

3

4

FAN 

5
To activate/deactivate the ECO function.

ECO

To set the time for timer on/off.TIMER 

To switch-on/off the function SLEEP.SLEEP

10 To switch-on/off the LED display.DISPLAY

To stop or start horizontal louver movement or set the desired up/down air flow 
direction.

12

13 To switch-on/off the I FEEL function.I FEEL

14
To switch-on/off the MUTE function.

MUTE
Long press to activate/deactivate the GEN function ).

To stop or start horizontal louver movement or set the desired left/right air flow 
direction .

SWING

15

16

To activate/deactivate the CHILD-LOCK function.MODE + TIMER

17

To activate/deactivate the SELF-CLEAN function 

18

To activate/deactivate the GENTLE WIND function FAN + MUTE 

19

To activate/deactivate the HEALTH function SLEEP + DISPLAY

SWING

SWING

SWING
+

Long press to activate/deactivate the 8  heating function (depending on models).
o
C

To memory the setting temperature, setting mode and setting fan speed as you need.I SET
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REMOTE CONTROL

Replacement of Batteries   

Remove the battery cover plate from the rear of the remote control, by sliding it in direction as 

the arrow.

Install the batteries according the direction (+ and -)shown on the Remote Control.

Reinstall the battery cover by sliding it into place.

 Use 2 pieces LRO3 AAA (1.5V) batteries. 

 Do not use rechargeable batteries.  

 Replace the old batteries with new ones of the same 

 type when the display is no longer legible. 

 Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. 

 Collection of such waste separately for special 

 treatment is necessary.

8

Note:

1. Direct the remote control toward the Air conditioner.

2. Check that there are no objects between the remote control and the Signal receptor in the

indoor unit.

3. Never leave the remote control exposed to the rays of the sun.

4. Keep the remote control at a distance of at least 1m from the television or other electrical

appliances.

    For some model, each time when insert the batteries in the remote controller for the first time, 

    you can set the Cooling only or Heating pump control type. As soon as you insert the batteries, 

    turn off the remote controller, and operate as below.

1. Long press the  MODE  button, until the (      ) icon flash, to set the Cooling only type.

2. Long press the  MODE  button, until the (      ) icon flash, to set the Heating pump type.

Note: If you set the remote control in cooling mode, it will not be possible to activate the

               heating function in units with a heating pump. If you need to reset,  take out the 

               batteries and install again.

    For some model of remote controller, you can program the temperature display between
o o
C and F.

1. Press and hold the  TURBO  button over 5 seconds to get into the change mode;
o o

    2. Press and hold the  TURBO  button, until it switch to C and F;

3. Then release the pressing and wait for 5 seconds, the function will be selected.
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REMOTE CONTROL

COOLING MODE HEATING MODE 

The cooling function allows the air 

conditioner to cool the room and 

reduce Air humidity at the same 

time.

HEAT
The heating function allows the air 

conditioner to heat the room. 

To activate the cooling function (COOL), press the   

  MODE   button until the symbol         appears on 

 the display.

 With the button     or     set a temperature lower 

 than that of the room. 

To activate the heating function (HEAT), press the   

MODE  button until the symbol      appears on the 

display. 

With the button     or     set a temperature higher 

than that of the room.

In HEATING operation, the appliance can 

automatically activate a defrost cycle, which 

is essential to clean the frost on the condenser 

so as to recover its heat exchange function. 

This procedure usually lasts for 2-10 minutes.   

During defrosting, indoor unit fan stop 

operation. After defrosting, it resumes to 

HEATING mode automatically. 

COOL

(For North American market) 

If necessary, you can press ECO button 10 

times within 8 seconds under heating mode 

to start the forced defrosting. It will defrost 

the outdoor ice much more fast. 

DRY MODE   

This function reduces the humidity 

of the air to make the room more 

comfortable.

DRY

  To set the DRY mode, Press   MODE   until        

  appears in the display. An automatic function of 

  pre-setting is activated.   

FAN MODE (Not FAN button)   

FAN Fan mode, air ventilation only.

  To set the FAN mode, press   MODE   until        

  appears on the display.

AUTO MODE   

 Automatic mode. AUTO

To set the AUTO mode, press   MODE   until        

appears on the display. 

In AUTO  mode the run mode will be set 

automatically according to the room temperature.

FAN SPEED  function (FAN button)

FAN Change the operating fan speed. 

   Press    FAN    button to set the running fan speed, 

   it can be set to AUTO/ MUTE/ LOW/ LOW-MID

   / MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO speed circularly.

Child-Lock  function

1. Long press  MODE and  TIMER button together

to active this function, and do it again to

deactivate this function.

2. Under this function, no single button will active.

(Flash)
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REMOTE CONTROL

To automatic switch on the 

appliance. 

TIMER function ---- TIMER OFF

To automatic switch off the 

appliance. 

When the unit is switch-off, you can set the 

TIMER ON. 

To set the time of automatic switch-on as below:

When the unit is switch-on, you can set the 

TIMER OFF. 

To set the time of automatic switch-off, as below:

1. Confirm the appliance is ON.

2. Press the  TIMER  button at first time to set the

switch-off.

Press      or      to set the needed timer.

3. Press  TIMER  button at the second time to

confirm.

CANCEL it by press  TIMER  button.

Note: All programming should be operated within

           5 seconds, otherwise the setting will be 

           cancelled.

TIMER

TIMER

Never position Flaps manually, the delicate 

mechanism might seriously damaged!

Never put fingers, sticks or other objects into 

the air inlet or outlet vents. Such accidental 

contact with live parts might cause 

unforeseeable damage or injury. 

This adjustment must be done while the 

appliance is switched off. 

1. Press the button  SWING  to activate the louver,

1.1 Press              to activate the horizontal flaps

to swing from up to down, the     will appear

on the remote display.

Press again to stop the swing movement at

the current angle.

1.2 Press              to active the vertical deflectors

to swing from left to right, the      will appear

on the remote display.

Press again to stop the swing movement at

the current angle.

2. If the vertical deflectors are positioned manually

which placed under the flaps, they allow to move

the air flow direct to rightward or leftward.

3. For some inverter heating models, press

horizontal SWING and vertical SWING together

button at the same time, it will activate the

Self-Clean function.

SWING
SWING

SWING

SWING

TURBO function

TURBO

To activate turbo function, press the  TURBO  

button, and         will appear on the display.

Press again to cancel this function.

In COOL/ HEAT mode, when you select TURBO 

feature, the appliance will turn to quick COOL or 

quick HEAT mode, and operate the highest fan 

speed to blow strong airflow.

TIMER function ---- TIMER ON SWING function 

1. Press  TIMER  button first time to set

     the switch-on,        and             will appear on the

     remote display and flashes.  

2. Press     or      to button to set desired Timer-on

     time. Each time you press the button, the time

     increases/decreases by half an hour between 0

     and 10 hours and by one between 10 and 24 

     hours.

3. Press  TIMER  button second time to confirm.

4. After Timer-on setting, set the needed mode

(Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), by press the

MODE  button. And set the needed fan speed,

by press   FAN   button. And press     or     to set

the needed operation temperature.

CANCEL it by press  TIMER  button.

up/down louver

left/right louver

the louvers

left/right  louver are positioned manually
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REMOTE CONTROL

MUTE function ECO function

MUTE

1. Press   MUTE   button to active this function, 

    and        will appears on the remote display.

    Do it again to deactivate  this function.

2. When the MUTE function runs, the remote 

    controller will display the auto fan speed, and 

    the indoor unit will operate at lowest fan 

    speed to be quiet feeling.

3. When press FAN/ TURBO/ SLEEP button, the 

    MUTE function will be cancel. MUTE function 

    can not be activated under dry mode.

I FEEL function (Optional)

Press   I FEEL  button to active the function, the    

       will appear on the remote display.

Do it again to deactivate  this function.

This function enables the remote control to 

measure the temperature at its current location, 

and send this signal to the air conditioner to 

optimize the temperature around you and ensure 

the comfort.

It will automatically deactivate 2 hours later.

I FEEL

DISPLAY  function (Indoor display)

DISPLAY
Switch ON/OFF  the LED display on 

panel. 

Press   DISPLAY   button to switch off the LED 

display on the panel. Press again to switch on the 

LED display.

ECO
In this mode the appliance 

automatically sets the operation to 

save energy.

Press the   ECO   button, the       appears on the 

display, and the appliance will run in ECO mode.

Press again to cancel it.

Note: The ECO function is available in both 

           COOLING and HEATING modes.

SLEEP  function 

SLEEP
Pre-setting automatic operating 

program. 

After 10 hours running in sleep mode, the air 

conditioner will change to the previous setting 

mode.

Press   SLEEP   button to activate the SLEEP 

function, and       appears on the display.

Press again to cancel  this function.

GEN  function (Optional)

1. Turn on the indoor unit at first, and long press

    MUTE   button 3 seconds to active, and do it 

    again to deactivate  this function.

2. Under this function, short press  MUTE  button 

    to select the General type L3 - L2 - L1 - OF.

3. Select OF and wait 2 seconds to exit it.

sleep function.
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SELF-CLEAN function  (Optional) Gentle Wind function (Optional)

Only optional for some heating pump inverter 

appliance.

 

To active this function, turn off the indoor unit  

at first, then press           and            button at the 

same time toward the indoor unit, until hear a 

beep, and     AC    will appear on the remote 

controller display and the indoor LED display.

1. This function helps carry away the accumulated 

    dirt, bacteria, etc from the indoor evaporator.

2. This function will run about 30 minutes, and it 

    will return to the pre-setting mode. You can 

    press        button to cancel this function during 

    the process. 

    You will hear 2 beeps when it's finished or 

    cancelled.

   
    It's normal if there is some noise during this 

    function process, as plastic materials expand 

    with heat and contract with cold. 

    

    

    

    

1. Turn on the indoor unit, and change to COOL 

    mode, then long press  FAN  and  MUTE button 

    together 3 seconds to active this function,       

    will appear on the display.

    Do it again to deactivate it.

2. This function will auto close the vertical flaps, 

    and give you the comfortable gentle wind feeling

Health function (Optional)

1. Turn on the indoor unit at first, and long press 

    SLEEP   and  DISPLAY  button together 3 seconds 

    to active this function,        will appear on the 

    display. 

    Do it again to deactivate it.

2. When the HEALTH function is initiated, the 

    Ionizer/ Plasma/ Bipolar Ionizer/ UVC Lights

    (depending on models) will be energized and 

    running. 

SWING
SWING

8  heating function (Optional) 
o
C

1. Long press  ECO  button over 3 seconds to active 

    this function, and    (    ) will appear on 

    the remote display.

    Do it again to deactivate  this function.

o o
8 C 46 F

2. This function will auto start the heating mode 
o

    when the room temperature is lower than 8 C 
o

    (46 F), and it will return to standby if the 
o o

    temperature reaches 9 C (48 F).
o

3. If the room temperature is higher than 18 C 
o

    (64 F), the appliance will cancel this function 

    automatically.

Indoor unit

Outdoor unit

o o
Temp <  86 F (30 C)

o o o o
41 F (5 C) < Temp < 86 F (30 C)

We suggest operating this function at the 

following ambient conditions to avoid certain 

safety protection features.

It's suggested to utilize this function every 

3 months.

I SET  function (Optional)

Remember your favorite setting and run into it by 

press One button

Remember the favorite setting:

1. In each mode (COOLING/ HEATING/ FAN/ DRY),  

    long press  " I  SET " button over 3 seconds to 

    remember it;

2. When "AU" flashing appears on the remote 

    controller display, that means the remote 

    controller remember your favorite setting;

* Press any button to quit, and you can reset it 

   by repeat 1, 2 operation.

Run into the favorite setting:

1. In each mode (COOLING/ HEATING/ FAN/ DRY), 

    one press " I SET "  button to active;

2. The appliance will run as your favorite setting 

    and you will see [AU] flashing on the remote 

    controller;

3. Press it again or other buttons to cancel this 

    function.

.
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INSTALLATION MANUAL---Installation of the outdoor unit 

outdoor unit

screw

wiring diagram on the 

back of the cover

Screw  the  flare  nuts  to the outdoor unit coupling with 
the same tightening procedures described for the indoor 
unit.

connection pipes

flare nuts

liquid tap

gas tap

indoor unit

protection caps

liquid valve
gas valve

service port nut

To avoid leakage, pay attention to the following points:

1. Tighten the flare nuts using two wrenches. Pay atten-
    tion not to damage the pipes.
2. If the tightening torque  is  not  sufficient , there  will 
    probably be some leakage. With excessive tightening 
    torque there will also be some leakage, as the flange 
    could be damaged.
3. The surest system consists in tightening the connecti-
    on by using a fix wrench and a torque wrench:Please
    check the torque wrench table.

vacuum pumpservice port 

Air and humidity left  inside  the  refrigerant circuit can 
cause compressor  malfunction. After having connected  
the indoor and outdoor units, bleed the air and humidity 
from the refrigerant circuit by  using a vacuum pump. 

ELECTRICAL CONNECTIONS

CONNECTING THE PIPES

BLEEDING

tap

1. Remove the handle on the right side plate of outdoor unit.
2. Connect the power connection cord to the terminal board. 
    Wiring should fit that of indoor unit.
3. Fix the power connection cord with wire clamp.
4. Confirm if the wire has been fixed properly.
5. An efficient earth connection must be ensured.
6. Recover  the handle.

remove
the right 
side plate 
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*According to model's specification
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ERROR CODE ON THE DISPLAY

Indoor room temperature sensor fault

Description of the troubleDisplay

Outdoor pipe temperature sensor fault

Indoor pipe temperature sensor fault

Malfunction of indoor fan motor

Refrigerant system leakage or fault

Outdoor ambient temperature sensor fault

Outdoor discharge temperature sensor fault

Outdoor IPM module fault

Outdoor PCB EEPROM fault

Outdoor current detect fault

In case of error, the display on the indoor unit shown the following error codes:

Outdoor suction temperature sensor fault

Outdoor fan motor fault

Indoor and outdoor communication fault
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Certifi cate of compliance CE
The Importer G.E.DIMITRIOU S.A. declares that this product meets the 
general requirements of the following European directives:
LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: (EU)2015/863
ERP: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU
WiFi: Wireless maximum transmit power: 18dBm
Wireless frequency range: 2412MHz - 2472MHz

Therefore, the product is marked with the symbol    and the 
Declaration of Conformity has been issued to the manufacturer and is 
at the disposal of the competent market surveillance authorities.
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