
Owner’s Manual

Εγχειρίδιο Χρήσης

Cassette Air conditioning system 

Συστηµα κλιµατισµού τύπου κασέτα
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Thank you for choosing INVENTOR® 
air conditioning system. For the 
correct use of this unit, please read 
this manual carefully and keep it for 
future reference.

Σας ευχαριστούµε για την επιλογή 
συστήµατος κλιµατισµού INVENTOR®. 
Για την σωστή χρήση της µονάδας 
παρακαλείσθε, διαβάστε το εγχειρίδιο 
και κρατήστε το για µελλοντική 
αναφορά. 
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AUTO COOL DRY 
HEAT FAN 

TEMP SET 
CLOCK SET 

HOUR FAN SPEED 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΓΙΣΗΣ
(αποστράγγιξη νερου απο την εσωτερικη µονάδα)
ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΓΙΣΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ (ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ

ΠΛΕΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΟΘΟΝΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΓΩΓΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ

Όλες οι εικόνες του εγχειριδίου έχουν επεξηγιµατικό σκοπό. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές µε το 
κλιµατιστικό που αγοράσατε(εξαρτάται απο το µοντέλο). Το σχηµα παραµένει ίδιο.
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1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την αποφυγή τραυµατισµού του χρήστη ή τρίτων και την αποφυγή 
πρόκληση ζηµιάς, πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες οδηγίες. Η λάθος
χρήση λόγω άγνοιας των οδηγιών, µπορει να προκαλέσει τραυµατισµό ή ζηµία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι οδηγίες ασφαλείας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Και στις δύο περιπτώσεις
καταγράφονται σηµαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια οι οποίες πρέπει να
διαβαστούν προσεκτικά.

Η µη παρατήρηση µιας προειδοποίησης µπορεί να αποφέρει θανατο. Η συσκευή
πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς καλωδίοσης.

Η µη παρατήρηση µιας ενέργειας που απαιτεί προσοχή µπορεί να προκαλέσει
τραυµατισµό ή ζηµία στον εξοπλισµό.

Συµβουλευτείτε το προµυθευτή σας για την εγκατάσταση του 
κλιµατιστικού.
Η ηµιτελής εγκατάσταση από µέρους σας µπορεί να προκαλέσει 
διαρροή, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Συµβουλευτείτε το προµυθευτή σας για την βελτίωση, επισκευή 
και συντήρηση.
Η ατελής βελτίωση, επισκευή και συντήρηση µπορεί να προκαλέσει 
διαρροή, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυµατισµού, ή 
εάν αντιληφθείτε κάποια ανοµαλια όπως οσµή καπνού, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και καλέστε τον προµυθευτή σας για 
οδηγίες.

Μην επιτρέψετε να βραχεί το τηλεχειριστήριο της εσωτερικής 
µονάδας.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην πιέζετε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου µε αιχµηρά 
αντικείµενα.
Μπορεί να προκληθεί φθορά στο τηλεχειριστήριο.

Μην αντικαθαστείτε τις ασφάλειες µε ασφάλειες µε µη συµβατή 
ονοµαστική τάση, ή την καλωδίοση σε περίπτωση που καεί η 
ασφάλεια.
Η χρήση καλωδίου ή καλωδιου χαλκού µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στη µηχανή ή να προκαλέσει πυρκαγιά.

∆εν είναι καλό για την υγεία σας η παρατεταµένη 
απευθείας έκθεση στην ροή του αέρα.

Μην βάζετε τα δάχτυλα σας ή άλλα αντικείµενα στις 
εισαγωγέ και τις εξαγωγές αέρα
‘Οταν ο ανεµιστήρας κινείται µε υψηλή ταχυτητα, µπορει να 
προκληθει τραυµατισµός.

Μην χρησιµοποιείτε ποτέ εύφλεκτα αέρια όπως σπρεϊ 
µαλλιών, βενρύκια ή χρώµατα κοντά στη µονάδα.
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην αγγίζετε ποτέ την εξαγωγή αέρα ή τις οριζόντιές 
περσίδες όταν είναι σε λειτουργία η κίνηση των περσίδων.
Τα δάχτυλα σας µπορεί να τραυµατιστουν ή να προκληθεί ζηµιά 
στη συσκευή.

Μην βάζετε ποτέ αντικείµενα στην εισαγωγή ή την εξαγωγή 
του αέρα.
Τα αντικείµενα που θα έρθουν σε επαφή µε τον ανεµιστήρα 
µπορουν να γίνουν πολύ επικίνδυνα.

Μην επισκευάζετε ή επιθεωρείτε την συσκευή µόνοι σας.
Απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό για να εκτελέσει τις 
εργασίες.

Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινούς κάδους 
απορριµάτων. Υπάρχει ειδική διαδικασια συλλογής για την 
σωστή επεξεργασία και απόρριψη.

Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές σε κοινούς 
κάδους απορριµάτων, χρησιµοποιείστε τους ειδικούς 
κάδους ανακλυκλωσης.
Επικοινωνίστε µε τους τοπικούς φορείς για πληροφορίες 
σχετικά µε τισ δυνατότητες απόρριψης.

Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτωνται σε 
ανεξέλεγτους χώρους αποφέρει την διαρροή βλαβερών 
ουσιών οι οποίες µονλύνουν το περιβάλλον και κατά 
συνέπεια προκαλούν προβλήµατα υγείας.

Για την αποφυγή διαρροής ψυκτικού υγρού, 
συµβουλευτείτε τον προµυθευτή σας.
Όταν το σύστηµα εγκαθιστάται και λειτουργεί σε µικρό χώρο, 
πρέπει να παρακολουθείτε το ψυκτικό υγρό ωστε να µην πέσει 
η στάθµη κάτω από το όριο. Αυτό µπορεί να προκαλέσει 
µείωση του οξυγόνου στον χώρο οδηγόντας σε σοβαρό 
ατύχηµα.

Το ψυκτικό υγρό της συσκευής είναι ασφαλές και συνήθως 
δεν διαρρέει.
Εάν το ψυκτικό υγρό διαρρεύσει στο χώρο, εάν έρθει σε επαφή 
φλώγα, θερµάντικό σώµα ή εστία µαγειρέµατος µπορεί να 
προκαλέσει την εκλυση βλαβερων αερίων.

Απενεργοποιείστε όποιες συσκευές καύσης, αερίστε τον 
χώρο, και επικοινωνίστε µε τον προµυθευτή σας.
Μην χρησιµοποιείσετε το κλιµατιστικό ώσπου να εκτελεστούν 
οι επισκευές και να το εγκρίνει ο εξειδικευµένος τεχνικός.

Μην χρησιµοποιείτε το κλιµατιστικό για αλλούς σκοπούς.
Για την αποφυγή της αλλοίωσης ποιότητας, µην χρησιµοποιείτε 
τη µονάδα για την ψύξη οργάνων ακριβείας ,τροφίµων, φυτών, 
ζώων ή εργων τέχης.
 
Πριν τον καθαρισµό, βεβαιωθείτε ότι έχει σταµατήσει η 
λειτουργία, κλειστε τον ασφαλειοδιακότπη και 
αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία 
και τραυµατισµός.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, 
βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί η γείωση.

Βεβαιωθείτε ότι το κλιµατιστικό είναι γειωµένο. 
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι η µονάδα 
είναι γειωµένη και ότι το καλώδιο γείωσης δεν είναι 
συνδεδεµένο µε αγωγό αερίου ή νερού, αλεξικέραυνο ή τη 
γείωση του τηλεφώνου.

Για την αποφυγή τραυµατισµού, µην αφαιρείτε την 
προστασία του ανεµιστήρα στην εξωτερική µονάδα.
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2.    ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ενδείξεις λειτουργιών στην εσωτερική μονάδα.

Πίνακας ενδείξεων Εικ.2-1 

Ένδειξη απόψυξης (μονάδες ψύξης&θέρμανσης)
Ένδειξη ανεμιστήρα (μονάδες ψύξης) 

Δέκτης υπέρυθρων

Λυχνία λειτουργίας
Ενδειξη

χρονοδιακόπτη 
Ενδειξη ειδοποίησης

 

FORCED COOL 

  

1 

2 

3 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πίνακας ενδείξεων　　　　　　　Εικ.2-2 

Πλήκτρο έκτακτης 
λειτουργίας 

 

FUNC 

Μην χειρίζεστε το κλιµατιστικό µε βρεγµένα χέρια.
Μπορεί να προκληθει ηλεκτροπληξία.

Μην αγγίζετε τα πτερίγια επαγωγής θερµότητας.
Αυτά τα πτερίγια είναι ιδιαίτερα αιχµηρα και µπορεί να 
προκληθεί τραυµατισµός.

Μην τοποθετείτε κάτω από την εσωτερική µονάδα, 
αντικείµενα τα οποία µπορεί να καταστραφούν από 
την υγρασία.
Μπορεί να δηµιουργιθούν σταγωνίδια εάν η υγρασία 
του χώρου είναι πάνω από 80%, έχει φραγεί ο αγωγός 
αποστραγγισης ή εάν το φίλτρο είναι βρώµικο.

Μετά από ένα ευλογο χρονικό διάστηµα χρήσης 
ελέγξτε τη βάση στήριξής της µονάδας για πιθανές 
φθορές.
Εάν υπάρχει φθορά, µπορεί να προκληθεί 
τραυµατισµός.

Για την αποφυγή της µείωσης του οξυγόνου στο 
χώρο, αερίστε τον χώρο εάν το κλιµατιστικό 
λειτουργεί παράλληλα µε κάποιου είδους καυστήρα. 

∆ιαρυθµίστε τον αγωγό αποστράγγιξης έτσι ώστε να 
υπάρχει οµαλή αποστράγγιξη.
Η ηµιτελης εγκατάσταση της αποστράγγιξης µπορεί να 
προκαλέσει την φθορά από υγρασία του κτηρίου, των 
επίπλων κτλ.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ανέβουν στην 
εξωτερική µονάδα και αποφύγετε την τοποθέτηση 
οποιουδήποτε αντικειµένου πάνω στην εξωτερική 
µονάδα.
Η πτώση µπορεί να επιφέρει τραυµατισµό.

Μην χρησιµοποιείτε το κλιµατιστικό όταν 
χρησιµοποιείτε εντοµοκτόνο ή άλλο προίον 
υποκαπνισµού στο χώρο.
Μπορεί να υπάρξει εναπόθεση χηµικών στη µονάδα, το 
οποίο είναι επιβλαβές στην υγεία σας.

Μην τοποθετείτε συσκευές που φέρουν ανοιχτή 
φλώγα στην ροή του αέρα ή κάτω από την µονάδα.
Μπορεί να προκαλέσει ατελή ανάφλεξη ή παραµόρφοση 
της µονάδας λόγω της θερµότητας.

Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε σηµείο όπου µπορεί 
να υπάρξει διαρροή εύφλεκτου αερίου.
Εάν υπάρξει διαρροή αερίου κοντά στο κλιµατιστικό 
µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από µικρά 
παιδιά ή άτοµα µε ειδικές ανάγκες χωρίς να υπάρχει 
επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 
παιδιά 8 ετών και άνω και άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ή άτοµα χώρις προηγούµενη εµπειρία και γνώση για 
την συσκευή, ΜΟΝΟ εάν υπάρχει επίβλεψη και 
ενηµέρωση για την ορθή χρήση της συσκευής. Τα 
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε τη συσκευή. Ο 
καθαρισµός δεν πρέπει να εκτελείται από παιδιά 
χώρις να υπάρχει επίβλεψη.  

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να µην 
παιζουν µε τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά, 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, 
αντιπρόσωπο επισκευών της εταιρίας ή 
εξειδικευµένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.

Μην λειτουργείτε τη µονάδα σε υγρό χώρο όπως το 
µπάνιο.

Το κλιµατιστικό αποτελείται από την εσωτερική µονάδα, 
την εξωτερική µονάδα, το δυκτιο διασωλήνωσης και το 
τηλεχειριστήριο. (βλέπε Εικ.2)

Αυτό το εγχειρίδιο δεν περιέχει οδηγίες για τις λειτουργίες του 
τηλεχειριστηρίου. Για λεπτοµέριες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο < Εγχειρίδιο 
χρήσης τηλεχειριστηρίου µονάδας τύπου κασέτα > το οποίο περιέχεται 
στη συσκευασία.

Δέκτης υπέρυθρων

Ενδειξη ειδοποίησηςΕνδειξη
χρονοδιακόπτη 

Λυχνία λειτουργίας

Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιείται για να µπορέσετε να 
λειτουργήσετε την µονάδα σε περίπτωση που έχετε χάσει 
το τηλεχειριστήριο ή έχουν τελειώσει οι µπαταρίες του.
∆ύο τρόποι λειτουργίας είναι διαθέσιµοι προς επιλογή 
από το πλήκτρο έκτακτης λειτουργίας που βρίσκεται στην 
εσωτερική µονάδα. Αυτοί είναι οι AUTO και FORCE 
COOL. Όταν πιέσετε το πλήκτρο το κλιµατιστικό θα 
λειτουργήσει και τα προγράµµατα εναλλάσωνται µε την 
εξής σειρά : AUTO. FORCE COOL, απενεργοποίηση και 
πάλι AUTO. 

Πλήκτρο έκτακτης 
λειτουργίας 

Ένδειξη απόψυξης (μονάδες ψύξης&θέρμανσης)
Ένδειξη ανεμιστήρα (μονάδες ψύξης) 

Η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει και το κλιµατιστικό θα 
δουλέψει στο αυτόµατο πρόγραµµα. Είναι δυνατή η χρήση 
του τηλεχειριστηρίου και η µονάδα θα ανταποκριθεί εάν 
υπάρξουν εντολες από το τηλεχειριστηρίο.

Η λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει και το κλιµατιστικό 
θα δουλέψει στο αυτόµατο πρόγραµµα αλλά µε την 
ταχύτητα του ανεµιστήρα στη µέγιστη ρύθµιση για 30 
λεπτά. Η χρηση του τηλεχειριστηρίου δεν είναι δυνατη.

AUTO

OFF
Η λυχνία λειτουργίας θα σβήσει. Το κλιµατιστικό θα 
απενεργοποιήθεί και η χρήση του τηλεχειριστηρίου είναι 
διαθέσηµή.
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Πίνακας 3-1 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Λειτουργία ψύξης

Λειτουργία αφυγρανσης 

Λειτουργία θέρμανσης 

Λειτουργία

Θερμοκρασία Εξωτερική
θερμοκρασία

0°C ~ 50°C / 32 °F~122°F          

0°C ~ 50°C / 32 °F~122°F      

-15°C ~ 50°C / 5 °F~122°F 

-15°C ~ 24°C / 5 °F~76°F          0°C ~ 30°C / 32 °F~86°F

  17°C ~ 32°C
( 62 °F ~ 90°F)

  17°C ~ 32°C
( 62 °F ~ 90°F)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρυθμίστε το πάνω και κάτω       Εικ.5-1 

     Εικ.5-2 

 
 
 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ  
 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Χρησιµοποιείστε το συστηµα στις ακόλουθες θερµοκρασίες για 
την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία. Η µέγιστη θερµοκρασία 
λειτουργίας για το κλιµατιστικό. (ψύξη&θέρµανση)

Θερμοκρασία
δωματίου

(για τα μοντέλα με ψύξη 
χαμηλης θερμοκρασίας)

1. Εάν το κλιµατιστικό χρησιµοποιείται εκτώς των   
 ενδεδειγµένων συνθηκών µπορεί να προκληθει  µή   
 οµαλή λειτουργία.

2. Το φαινόµενο δηµιουργίας σταγονιδίων στην   
 επιφάνεια της µονάδας είναι φυσιολογικό εάν στο   
 χώρο υπάρχει υψηλή υγρασία. Παρακαλείσθε κλείστε  
 τις πόρτες και τα παράθυρα.

3. Η βέλτιστη λειτουργία θα επιτευκθεί στις    
 ενδεδειγµένες συνθήκες λειτουργίας.

Λειτουργία προστασίας τριών λεπτών.
Μια λειτουργία προστασίας που αποτρέπει την 
επανενεργοποίηση της µονάδας για τρία λεπτά µετά την 
απενεργοποίηση.

Λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης.
•  Μια διακοπή ρεύµατος κατα την λειτουργία, θα    
   σταµατήσει τελείως την λειτουργία του κλιµατιστικού.
•  Όταν επανέλθει το ρεύµα, η λυχνία λειτουργίας θα   
   αναβοσβήσει. Για τα µοντέλα χωρίς την λειτουργία   
   αυτόµατης επανεκκίνησης, πιέστε το πλήκτρο         
   ON/OFF για να ξαναέρθει σε λειτουργία η µονάδα.                    
   Για τις µονάδες µε την λειτουργία αυτόµατης    
   επανεκκίνησης, η µονάδα θα έρθει σε λειτουργία    
   αυτόµατα κρατώντας όλες τις προηγούµενες   
   ρυθµίσεις.

Λειτουργία ανίχνευσης διαρροής ( προερετική) 
Με αυτή τη λειτουργία στην οθόνη θα αναγραφεί η 
ένδειξη “EC” (όπου αυτή υπάρχει) και οι λυχνίες LED θα 
αναβοσβήνουν όταν η εξωτερική µονάδα ανιχνεύσει 
διαρροή.

Λειτουργία µνήµης κλίσης των περσίδων 
(προεραιτική)
Για ορισµένα µοντέλα, ο µηχανισµός έχει ειδικό 
σχεδιασµό µε µνήµη κλίσης των περσίδων. Εάν το 
κλιµατιστικό απενεργοποιήθεί για τον οποιοδήποτε 
λόγο, όταν επανέλθει σε λειτουργία η κλίση των 
περσίδων θα επανέλθει στη προηγουµενη ρύθµιση. 
Συνιστούµε να µην ρυθίσετε την κλιση να έχει µικρό 
άνοιγµα, στην περίτωση που δηµιουργηθούν 
σταγωνίδια θια στάζει νερό από τις περσίδες. Πιέστε το 
πλήκτρο για την χειροκίνητη ρύθµιση της κλίσης των 
περσίδων για να επαναφέρετε τη κλίση των περσίδων 
στην αρχική τους θέση.

Ρυθµίστε τις περσίδες έτσι ώστε να µην διοχετεύεται ο 
αέρας απευθείας πάνω στους χρήστες.

Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του δωµατίου έτσι ώστε να 
υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες. Αποφύγετε την 
υπερβολική θέρµανση ή ψύξη.

Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο 
χρησιµοποιόντας κουρτίνες ή άλλους τρόπους σκίασης.

Αερίζετε τον χώρο τακτικά. Η εκτεταµένη χρήση της 
µονάδας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στον εξαερισµό.

Κρατήστε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Εάν οι 
πόρτες και τα παράθυρα παραµένουν ανοικτά, το ρεύµα 
του αέρα που θα δηµιουργηθεί θα µειώσει την 
αποδοτικότητα της µονάδας.

Μην τοποθετείτε αντικείµενα κοντα στην εισαγωγή και 
την εξαγωγή του αέρα της µονάδας. Μπορεί να 
προκαλέσει φθορά και πάυση της λειτουργίας.

Ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη.

Εάν δεν προκειταί να χρησιµοποιείσετε τη µονάδα για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες από 
το τηλεχειριστήριο. Αποσυνδέστε τη µονάδα από την 
παροχή ρεύµατος, γιατί ακόµη και όταν δεν λειτουργεί η 
µονάδα καταναλώνει µια µικρή ποσότητα ενέργειας.

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο µακρυά από τηλεοράσεις, 
ραδιόφωνα, ηχοσυστήµατα και άλλες παρόµοιες 
συσκευές. Εάν δεν το κάνετε αυτό µπορεί να 
προκληθούν παράσιτα στις µεταδώσεις.

Εάν το φίλτρο της µονάδας δεν είναι καθαρό, η 
απόδοση της θέρµανσης και της ψύξης θα πέσει. 
Παρακαλείσθε να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε δυο 
εβδοµάδες.

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Πρέπει να δωθεί προσοχή στα ακόλουθα για να επιτευκθεί 
η οικονοµική λειτουργία.

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Όταν η µονάδα λειτουργεί, µπορείτε να ρυθµίσετε την 
κλίση των περσίδων για να αλλάξετε την κατεύθυνση της 
ροής του αέρα και να αλλάξετε την θερµοκρασία του 
δωµατίου οµοιόµορφα. Έτσι θα απολαµβάνετε ιδανικές 
συνθήκες.

Ρυθμίστε το πάνω και κάτω

Ρυθµίστε την κατεύθυνση του αέρα
Πιλεστε το πλήκτρο SWING για να ρυθµίσετε τις 
περσίδες  στην επιθυµητή θέση και πιέστε το πλήκτρο 
ξανά για να διατηρηθούν οι περσίδες σε αυτή τη θέση.

Αυτόµατη ρύθµιση κατεύθηνσης αέρα
Πιέστε το πλήκτρο SWING, οι περσίδες θα αρχίσουν να 
κινούνται αυτόµατα. Όσο υπάρχει αυτή η ρύθµιση οι 
περσίδες της εσωτερικής µονάδας θα κινουνται 
αυτόµατα. Η κίνηση των περσίδων σε κάθε πλευρά 
είναι σε εύρος 30ο. Όταν το κλιµατιστικό δεν λειτουργεί 
(ακόµα και όταν υπαρχει ρύθµιση αυτοµατης 
ενεργοποίησης µε τον χρονοδιακόπτη), το πλήκτρο 
SWING δεν λειτουργεί. 
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Πρίν καθαρίσετε το κλιµατιστικό, βεβαιωθείτε ότι η 
µονάδα δεν είναι ενεργοποιηµένη

Ελέγξτε ότι η καλωδίοση δεν έχει υποστεί φθορά ή έχει 
αποσυνδεθεί.

Χρησιµοποιείστε ένα στεγνό λυφασµα για να καθερίσετε 
την εσωτερική µονάδα και το τηλεχειριστήριο.

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα υγρό πανί για να 
καθαριστεί η εσωτερική µονάδα εάν είναι πολύ βρόµικη.

Μην χρησιµοποιείτε υγρό ύφασµα για να καθαρίσετε το 
τηλεχειριστήριο.

Μην χρησιµοποιείτε χηµικά επεξεργασµένο ύφασµα για 
τον καθαρισµό της µονάδας και µην αφήνετε τέτοιου 
είδους προϊόντα για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Μπορεί να φθείρει ή να θαµπώσει την επιφάνεια της 
µονάδας.

Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη, διαλυττικό, βερνίκι ή 
παρόµοια διαλύµατα για τον καθαρισµό.
Αυτό µπορεί να προκαλέσει την φθορά ή την 
παραµόρφοση των πλαστικών επιφανειών της µονάδας. 

Συντήρηση µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα 
απραγίας.
(π.χ στην αρχή της σεζόν)

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγξτε και αφαιρέστε οτιδήποτε µπορεί να φράζει την 
εισαγωγή ή την εξαγωγή αέρα της εσωτερικής και της 
εξωτερικής µονάδας.

Καθαρίστε τα φίλτρα και το πλαίσιο της εσωτερικής µονάδας. 
Ανατρέξτε στο “ Καθαρισµός του φίλτρου αέρα” για 
λεπτοµέριες που αφορούν το καθαρισµό του φίλτρου. 
Βεβαιωθείτε ότι επανατοθετήσατε τα καθαρά πλέον φίτρα στη 
µονάδα στην ίδια θέση.

Συνδέστε τη µονάδα  µε το ηλεκτρικό ρεύµα για τουλάχιστον 
12 ώρες πρίν  τη λειτουργία για να διασφαλιστεί η οµαλή 
λειτουργία. Όταν υπάρξει παροχή ενέργειας στο 
τηλεχειριστήριο, θα εµφανιστούν οι ενδείξεις στην οθόνη του.

Συντήρηση πρίν από µεγάλο χρονικό διάστηµα 
απραγίας.
(π.χ στο τέλος της σεζόν)

Αφήστε την εσωτερική µονάδα να λειτουργήσει µε µόνοτον 
ανεµιστήρα ενεργό για περίπου µισή ηµέρα για να στεγνώσουν 
τα εσωτερικά εξαρτήµατα της συσκευής.

Καθαρίστε τα φίλτρα και το πλαίσιο της εσωτερικής µονάδας. 
Ανατρέξτε στο “ Καθαρισµός του φίλτρου αέρα” για 
λεπτοµέριες που αφορούν το καθαρισµό του φίλτρου. 
Βεβαιωθείτε ότι επανατοθετήσατε τα καθαρά πλέον φίτρα στη 
µονάδα στην ίδια θέση.

Καθαρισµός του φίλτρου αέρα

Το φίλτρο αέρα µπορεί να αποτρέψει την σκόνη ή άλλα 
σωµατίδια από το να εισέλθουν στο χώρο. Εάν µπλοκάρει το 
φίλτρο, η αποδοτικότητα του κλιµατιστικού µπορεί να πέσει 
σηµαντικά. Εποµένως, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται ανά 
δυο εβδοµάδες κατά την εκτεταµένη χρήση.

Εάν το κλιµατιστικό έχει εγκατασταθεί σε σηµείο µε σκόνη 
συνίσταται ο τακτικός καθαρισµός των φίλτρων.

Εάν το φίλτρο έιναι πολύ βρόµικο από σκονη και δεν µπορεί να 
καθαριστεί, παρακαλείσθε να αντικαταστήσετε το φίλτρο µε ένα 
καινούριο. (τα αντικαθιστώµενα φίλτρα είναι προαιρετικά)

1. Άνοιγµα της γρίλιας της εισαγωγής αέρα.
Πιέστε ταυτόχρονα τους µοχλούς της γρίλιας προς το κέντρο, 
όπως αναγράφεται στην Εικ.6-1. Κατεβάστε τη γρίλια.

Τα καλώδια του κουτιού ελέγχου, τα οποία είναι αρχικά 
συνδεδεµένα στο κυρίως σώµα των ηλεκτρικών τερµατικών, 
πρέπει να αποσυνδεθουν πρίν προχωρήσετε στο παραπάνω.  

2. Αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής αέρα (µαζί µε το 
φίλτρο αέρα όπως φαίνεται στην Εικ, 6-1).

Κατεβάστε τη γρίλια στις 45° κσι σηκώστε την για να την 
αφαιρέσετε.

3. Αποσυναρµολογίστε το φίλτρο.
4. Καθαρίστε τι φίλτρο αέρα

Ηλεκτρική σκούπα ή καθαρό νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα. Έαν η συσσόρευση της 
σκόνης έιναι πολύ µεγάλη χρησιµοποιήστε µια µαλακή βούρτσα 
και ελαφρύ καθαριστικό για να το καθαρίσετε και αφήστε το να 
στεγνώσει σε ένα δροσερό σηµείο.
 Η πλευρά από την οποία εισέρχεται ο αέρας πρέπει να   
 κοιτάει προς τα κάτω όταν καθαρίζεται µε ηλεκτρική σκούπα. 
 (βλέπε Εικ.6-3)
 Η πλευρά από την οποία εισέρχεται ο αέρας πρέπει να   
 κοιτάει προς τα πάτω όταν καθαρίζεται µε νερό.
 (βλέπε Εικ.6-4)

Μην στεγνώνετε το φίλτρο αέρα στον ήλιο ή µε φωτιά.

5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα
6. Εγκαταστήστε και κλείστε την γρίλια εισαγωγής             
    αέρα ακολουθόντας τις αντίστροφη σειρά των   
    βηµάτων 1 και 2 και επανασυνδέστε τα καλώδια  
    του κουτιού ελέγχου στα αντίστοιχα τερµατικά του  
    κυρίως σώµατος.  
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7. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ  
 ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Φαινόµενο 1: Το σύστηµα δεν λειτουργεί

Το κλιµατιστικό δεν λειοτουργεί αµέσως µετά την πίεση του 
πλήκτρου ON/OFF στο τηλεχειριστήριο.
Εάν η λυχνία λειτουργίας ανάβει, το συστηµα βρίσκεται σε 
κανονική κατάσταση. Για να αποφευχθεί η υπεργόρτωση του 
συµπιεστή, το κλιµατιστικό θα ξεκινήσει 3 λεπτά µετά από την 
ενεργοποίηση
Εάν είναι αναµένη η λυχνία λειτουργίας και η ένδειξη 
“PRE-DEF (για τα µοντέλα που υποστηρίζουν ψύξη & 
θέρµανση) ή η ένδειξη FAN ONLY (για τα µοντέλα που 
υποστηρίζουν µόνο ψύξη) ” σηµαίνει ότι έχετε απιλέξει 
λειτουργία θέρµανσης. ¨οταν ξεκινάει η λειτουργία της 
µονάδας, εάν δεν έχει ξεκινήσει ο συµπιεστής, η εσωτερική 
µονάδα θα εµφανίζεται ότι βρίσκεται σε λειτουργία προστασίας 
“anti cold wind”, καθώς η θερµοκρασία του εξαγώµενου αέρα 
θα είναι ακόµη πολυ χαµηλη.

Φαινόµενο 2: Αλλαγή από λειτουργία ψύξης σε 
λειτουργία ανεµιστήρα.

Για να αποφευχθεί η δηµιουργία πάγου στην εσωτερική 
µονάδα, το σύστηµα θα περάσει αυτόµατα σε λειτουργία 
ανεµιστήρα, η λειτουργία ψύξης θα επανέλθει σύντοµα.

Όταν η θερµοκρασία του χώρου φτάσει την επιθυµητή που έχει 
ρυθµιστεί, ο συµπιεστής θα σταµατήσει και η εσωτερική 
µονάδα θα µεταβεί σε λειτουργία ανεµιστήρα. Όταν ξανα ανέβει 
η θερµοκρασία, ο συµπιεστής θα ξεκινήσει να λειτουργεί και 
πάλι. Το ίδιο συµβαίνει και µε την λειτουργία θέρµανσης.

Φαινόµενο 3: Λευκός ατµός βγαίνει από την µονάδα

Φαινόµενο 3.1 : Εσωτερική µονάδα

Όταν η υγρασία στον χώρο είναι υψηλή κατα την διάρκεια της 
ψύξης, εάν τοπ εσωτερικό της εσωτερικής µονάδας είναι πολύ 
βρώµικο, η αλλαγή της θερµοκρασίας στο χώρο γίνεται άνισα. 
Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το εσωτερικό της µονάδας. 
Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας για λεπτοµέριες για τον 
καθαρισµό της µονάδας. Η διαδικασία απαιτεί εξειδικευµένο 
τεχνικό.

Φαινόµενο 3.2 : Εσωτερική µονάδα, εξωτερική µοναδα

Όταν η υγρασία στον χώρο είναι υψηλή κατα την διάρκεια της 
ψύξης, εάν το εσωτερικό της εσωτερικής µονάδας είναι πολύ 
βρώµικο, η αλλαγή της θερµοκρασίας στο χώρο γίνεται άνισα. 
Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το εσωτερικό της µονάδας. 
Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας για λεπτοµέριες για τον 
καθαρισµό της µονάδας. Η διαδικασία απαιτεί εξειδικευµένο 
τεχνικό.

Όταν ή λειτουργία του συστήµατος αλλάξει σε θέρµανση µετά 
την λειτουργία αποπάγωσης, η υγρασία που δηµιουργείται από 
την αποπάγωση εξατµίζεται. 

Φαινόµενο 4: Θόρυβος κατα την ψύξη

Φαινόµενο 4.1 : Εσωτερική µονάδα

Ακούγεται ένας συνεχόµενος χαµηλός θόρυβος όταν το 
σύστηµα λειτουργεί ή κατά την απενεργοποίηση. Όταν η αντλία 
αποτράγγιξης λειτουργέι , παράγεται αυτός ο ήχος. 

Ακούγεται ένας  θόρυβος όταν το σύστηµα απενεργοποιείται 
µετα την λειτουργία θέρµανσης. Ο θόρυβος αυτός οφείλεται 
στην συστολή και διαστολή των πλαστικών µερών της µονάδας.

Φαινόµενο 4.2 : Εσωτερική µονάδα, εξωτερική µονάδα

Ένας συνεχόµενος ήχος ακούγεται όταν το σύστηµα είναι σε 
λειτουργία. Ο ήχος αυτός οφείλεται στην κυκλοφορία του 
ψυκτικού αερίου στην εσωτερική και την εξωτερική µονάδα.

Ένας συνεχόµενος ήχος ακούγεται όταν το σύστηµα είναι σε 
λειτουργία. Ο ήχος αυτός οφείλεται στην κυκλοφορία του 
ψυκτικού αερίου στην εσωτερική και την εξωτερική µονάδα.

Ένας συνεχόµενος ήχος ακούγεται αµέσως µετά την πάυση της 
λειτουργίας ή κατά την λειτουργία αποπάγωσης. Αυτός ο ήχος 
οφείλεται στην πάυση κυκλοφορίας ή την αλλαγή κυκλοφορίας 
του ψυκτικού αερίου.

Φαινόµενο 4.3 : Εξωτερική µονάδα

Όταν ο ήχος της λειτουργίας αλλάζει, αυτό οφείλεται στην 
αλλαγή συχνότητας.

Φαινόµενο 5: Βγαίνει σκόνη από την µονάδα

Όταν η µονάδα χρησιµοποιείται για πρώτη φορά µετά από 
καιρό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει εισχωρήσει σκόνη 
στη µονάδα.

Φαινόµενο 6: Οσµές από τη µονάδα

Η µονάδα µπορεί να απορρογήσει τις οσµές από τα δωµάτια, 
έπιπλα, τσιγάρα, κτλ , και να τις αποβάλει ξανά.

Φαινόµενο 7: ∆εν λειτουργεί ο ανεµιστήρας της 
εξωτερικής µονάδας

Κατά την λειτουργία, η λειτουργία του ανεµιστήρα ελέγχεται για 
την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της µονάδας.

8. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

8.1 Βλάβες και προβλήµατα του κλιµατιστικού

Εάν κάποια από τις ακόλουθες βλάβες συµβεί, σταµατήστε τη 
λειτουργία, αποσυνδέστε το ρεύµα και επικοινωνήστε µε τον 
προµυθευτή σας.

Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει γρήγορα. (5Hz) 
Η λυχνία αναβοσβήνει ακόµη και µετά την απενεργοποίηση και την 
επανενεργοποίηση. (βλέπε πίνακα 8-1)

Το τηλεχειριστήριο δέχεται βλάβη ή τα πλήκτρα δεν λειτουργούν 
σωστά.

Μια συσκευή ασφάλειας, όπως ασφάλεια τάση, διακόπτης ασφαλείας 
ενεργοποιείται συνεχώς.

Αντικείµενα και νερό έχουν εισχωρίσει στη µονάδα.

∆ιαρροή νερού από την εσωτερική µονάδα

Άλλες βλάβες

Εάν το σύστηµα δεν λειτουργεί σωστά εκτός από τις παραπάνω 
περιπτώσεις ή κάποια από παραπάνω βλάβες είναι εµφανής, 
ελεγξτε το σύστηµα σύµφωνα µε τις ακόλουθες διαδικασίες. 
(βλεπε πίνακα 8-2)

8.2 Βλάβες και προβλήµατα του τηλεχειριστηρίου

Πριν απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο για την επισκευή, ελεγξτε 
τα ακόλουθα σηµεία.
(βλεπε πίνακα 8-3)
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Πίνακας 8-1 

NO. Βλάβη λυχνία
χρονοδιακόπτη λυχνία λειτουργίας (λάμψεις ανά δευτερόλεπτο) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ένδειξη (οθόνη) 

Βλάβη ανίχνευσης διαρροής
ψυκτικού    

      
OFF EC 

 

Βλάβη ένδειξης στάθμης νερού 
     
8 EE 

     
OFF 

F1 
     
2 

     
3 

     
4 
     
5 

     
ON F2 

E3 Βλάβη εσωτερικού ανεμιστήρα
     
OFF 

E4 Κομμένο καλώδιο ή βραχυκύκλωμα
στον αισθητήρα θερμοκρασίας

     
OFF 

E5 
     
OFF 

E9 
     
OFF 9 

Βλάβη επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής
και εξωτερικής μονάδας.

     
OFF E1 

10 

11 

12 

13 F3 

 
F4 

E8 
     
OFF 

F0 
 
1 

 
10 

 
9 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
2 

 
1 

 

Βλάβη EEPROM της 
εσωτερικής μονάδας E0 

     
OFF 

14 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

 

F5 

F6 

     
6 

     
7 

  F8 
     
9 
     
10 
     
1 
     
2 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

F9 

P0 
            

Προστασία υψηλής/χαμηλής τάσης 
 

P1 
     

F7 
 
8 

 

Προστασία συμπιεστή κατά την
υψηλή θερμοκρασία
 

P2 
     
3 

Προστασία από την εξωτερική χαμηλή
θερμοκρασία 

P3 
     
4 

Βλάβη συμπιεστή 
 

P4 
     
5 

Ασυμβατότητα προγραμμάτων 
 

P5 
     
6 

     

     

     

     
λάμψη 

 

 

 

λάμψη 

λάμψη 

λάμψη 

λάμψη 

λάμψη 

Κομμένο καλώδιο ή βραχυκύκλωμα
στο πηνίο θερμοκρασίας

Βλάβη επικοινωνίας μεταξύ των
εσωτερικών μονάδων(για δύδιμες
μονάδες)

Άλλες βλάβες για δύδιμες
μονάδες.

Προστασία υπερφόρτωσης κυκλώματος

Κομμένο καλώδιο ή βραχυκύκλωμα
εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας

Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας του 
αγωγού του συμπυκνωτή της εξωτερικής
μονάδας

Βλάβη EEPROM της εξωτερικής
μονάδας 

Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας του 
εξαγώμενου αέρα

Βλάβη ανεμιστήρα εξωτερικής
μονάδας(μόνο για μοτέρ τύπου DC) 

Βλάβη αισθητήρα Τ2b

Ανομαλία στον έλεγχο του καναλιου
επικοινωνίας των πάνελ

Βλάβη στο πάνελ

Το πάνελ δεν έχει κλείσει

Προστασία IPM στο εξάρτημα
Inverter
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Λύση 

 Καθαρίστε τον εναλλακτή θερμότητας

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα

Καθαρίστε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές
αέρα των μονάδων
Κλείστε τις πότες και τα παράθυρα

Χρησιμοποιήστε κουρτίνες ή αλλα σκίαστρα
Μειώστε τις εκπομπές θερμότητας

Φυσιολογική μείωση απόδοσης ψύξης
 

Φαινόμενα Αιτία

Η μονάδας δεν ξεκινά  

Κανονική ροή αέρα άλλα
αδυναμία ψύξης

Αναβοσβήνει συχνά
η συσκευή 

Χαμηλή απόδοση
στη ψύξη 

Διακοπή ρεύματος 
Απενεργοποιημένος διακόπτης ρεύματος
Καμένη ασφάλεια
Άδειες μπαταρίες ή άλλο πρόβλημα
στο τηλεχειριστήριο

Ελέγξτε για διαρροή και αναπληρώστε
το ψυκτικό.

Δεν έχει οριστεί σωστά η θερμοκρασία
Βρίσκεται σε προστασία 3 λεπτών
του συμπιεστή
 
Το ψυκτικό είναι πολύ λίγο ή πάρα πολύ
Αέρας ή ασύμβατο αέριο στο κλυκλωμα του 
ψυκτικού.

Βλάβη συμπιεστή

Φραγή στο κύκλωμα του συστήματος

Περιμένετε να έρθει το ρεύμα
Ενεργοποιήστε τον διακόπτη 
Αντικαταστήστε την ασφάλεια
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
και ελέγξτε το τηλεχειριστήριο
 

 

Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία
Περιμένετε 

Εκκενώστε και αναπληρώστε το ψυκτικό
Συντήρηση ή αντικατάσταση συμπιεστή
Ελέγξτε την πίεση του ψυκτικού
 

Ελέγξτε εάν η ένδειξη προγράμματος
λειτουργίας είναι AUTO

Χρησιμοποιήστε συσκευή θέρμανσης

Βρώμικός εναλλακτής θερμότητας
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

Βρώμικο φίλτρο αέρα

Ανοικτές πόρτες και παράθυρα 
Εκτεταμένη ηλιοφάνεια
Υπερβολική παραγωγή θερμότητας
Πολύ υψηλη εξωτερική θερμοκρασία
Διαρροή ή έλειψη ψυκτικού

 Η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη
από 7°C

Οι πόρτες και τα παράθυρα δεν είναι κλειστά

 

Πίνακας 8-2 

 

Αναζητήστε παραπάνω για την αιτία
και την λύση

Αίτια

Δεν αλλάζει η ταχύτητα 
του ανεμιστήρα

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες 

Κατευθύνετε τον πομπό στον δέκτη της
εσωτερικής μονάδας και πιέστε το
πλήκτρο ON/OFF δύο συνεχόμενες φορές 

Η λειτουργία του κλιματιστικού θα
σταματήσει αυτόματα την ορισμένη
ώρα.

Κατά τη λειτουργία DRY δέν είναι δυνατή
η αλλαγή ταχύτητας του ανεμιστήρα. Η
ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να επιλεγεί
στις εξής ρυθμίσεις “COOL”, “FAN ONLY”, 
και “HEAT”.

  

Δεν ανάβει η ένδειξη TEMP Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί
κατα την λειτουργία του ανεμιστήρα.

 

Λύση

Πίνακας 8-3 

Χαμηλή απόδοση
στη θέρμανση

Η τάση έιναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή

Φραγή εισαγωγής/εξαγωγής αέρα
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

Διαρροή ή έλειψη ψυκτικού Ελέγξτε για διαρροή και αναπληρώστε
το ψυκτικό.

Κλείστε τις πότες και τα παράθυρα

Φαινόμενα

Δεν μεταδίδεται το σήμα από το
τηλεχειριστήριο, ακόμη και όταν

πιέζετε το πλήκτρο ON/OFF

ΟΙ ενδείξεις στην οθόνη
εξαφανίζονται μετά από

λίγο χρόνο

Η ένδειξη TIMER ON σβήνει
μετά από λίγο χρόνο

Δέν υπάρχει ηχητική
ειδοποίηση από την εσωτερική

μονάδα ακόμη κι όταν
πιέζετε το πλήκτρο ON/OFF

Ελέγξτε εάν η ένδειξη προγράμματος
λειτουργίας είναι DRY

Ελέγξτε εάν έχουν αδειάσει οι
μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου

Ελέγξτε εάν η λειτουργία του
χρονοδιακόπτη έχει ξεκινήσει
όταν ανάβει η ένδειξη TIMER ON
στην οθόνη.

Ελέγξτε εάν η ένδειξη προγράμματος
λειτουργίας είναι FAN ONLY

Ελέγξτε εάν ο πομπός σήματος του
τηλεχειριστηρίου είναι σωστα
προσανατολισμόνος προς τον δέκτη 
της εσωτερικής μονάδας 

Ελέγξτε εάν η λειτουργία του
χρονοδιακόπτη έχει περατωθεί
όταν ανάβει η ένδειξη TIMER OFF
στην οθόνη.

Κατά την αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό
αλλάζει αυτόματα την ταχύτητα του
ανεμιστήρα.

Η λειτουργία του κλιματιστικού θα
ξεκινήσει αυτόματα την ορισμένη
ώρα και η αντιστοιχή ένδειξη θα σβήσει.
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1.    IMPORTANT SAFETY INFORMATION 
To prevent injury to the user or other people and property 
damage, the following  instructions must be followed. Incorrect 
operation due to ignoring of instructions may cause harm or 
damage.  

WARNING 

Ask your dealer for installation of the air conditioner.  
Incomplete installation performed by yourself may result in a 
water leakage, electric shock, and fire.  
 
Ask your dealer for improvement, repair, and 
maintenance.  
Incomplete improvement, repair, and maintenance may result 
in a water leakage, electric shock, and fire.  
 
In order to avoid electric shock, fire or injury, or if you 
detect any abnormality such as smell of fire, turn off the 
power supply and call your dealer for instructions. 
 
Never let the indoor unit or the remote controller get wet.  
It may cause an electric shock or a fire. 
 
Never press the button of the remote controller with a 
hard, pointed object.  
The remote controller may be damaged.  
 
Never replace a fuse with that of wrong rated current or 
other wires when a fuse blows out.  
Use of wire or copper wire may cause the unit to break down 
or cause a fire. 

It is not good for your health to expose your body to the 
air flow for a long time. 
 
Do not insert fingers, rods or other objects into the air 
inlet or outlet.  
When the fan is rotating at high speed, it will cause injury.  
 
Never use a flammable spray such as hair spray, lacquer 
or paint near the unit.  
It may cause a fire.  
 
Never touch the air outlet or the horizontal blades while 
the swing flap is in operation.  
Fingers may become caught or the unit may break down.  
 
Never put any objects into the air inlet or outlet.  
Objects touching the fan at high speed can be dangerous. 
 
Never inspect or service the unit by yourself.  
Ask a qualified service person to perform this work.  
 
Do not dispose this product as unsorted municipal 
waste. Collection of such waste separately for special 
treatment is necessary. 
 
Do not dispose of electrical appliances as unsorted 
municipal waste, use separate collection facilities. 
Contact you local government for information regarding the 
connection systems available. 
 
If electrical appliances are disposed of in landfills or 
dumps, hazardous substances can leak into the 
groundeater and get into the food chain, damaging your 
health and well-being. 
 
To prevent refrigerant leak, contact your dealer.  
When the system is installed and runs in a small room, it is 
required to keep the concentration of the refrigerant, if by any 
chance coming out, below the limit. Otherwise, oxygen in the 
room may be affected, resulting in a serious accident.  
 
The refrigerant in the air conditioner is safe and normally 
does not leak.  
If the refrigerant leaks in the room, contact with a fire of a 
burner, a heater or a cooker may result in a harmful gas. 
 
Turn off any combustible heating devices, ventilate the 
room, and contact the dealer where you purchased the 
unit.  
Do not use the air conditioner until a service person confirms 
that the portion where the refrigerant leaks is repaired.  
 

Do not use the air conditioner for other purposes.  
In order to avoid any quality deterioration, do not use the unit 
for cooling precision instruments, food, plants, animals or 
works of art.  
 
Before cleaning, be sure to stop the operation, turn the 
breaker off or pull out the supply cord.  
Otherwise, an electric shock and injury may result.  
 
In order to avoid electric shock or fire, make sure that an 
earth leak detector is installed. 
 
Be sure the air conditioner is grounded.  
In order to avoid electric shock, make sure that the unit is 
grounded and that the earth wire is not connected to gas or 
water pipe, lightning conductor or telephone earth wire. 
 
In order to avoid injury, do not remove the fan guard of 
the outdoor unit. 
 

WARNING 

The safety precautions listed are divided into two categories. In either 
case,  important   safety  information  is  listed  which  must   be  read  
carefully.   

        
                    

CAUTION 
Failure   to   observe   a   caution   may   result   in   injury   or   damage   
to   the   equipment. 

Failure  to  observe  a  warning  may  result  in  death. The 
appliance  shall  be  installed  in  accordance  with national  
wiring regulations. 

CONTENTS 
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Do not operate the air conditioner with a wet hand.  
An electric shock may happen.  
 
Do not touch the heat exchanger fins.  
These fins are sharp and could result in cutting injuries. 
 
Do not place items which might be damaged by moisture 
under the indoor unit.  
Condensation may form if the humidity is above 80%, the 
drain outlet is blocked or the filter is polluted.  
 
After a long use, check the unit stand and fitting for 
damage.  
If damaged, the unit may fall and result in injury. 
 
To avoid oxygen deficiency, ventilate the room 
sufficiently if equipment with burner is used together 
with the air conditioner. 
 
Arrange the drain hose to ensure smooth drainage. 
Incomplete drainage may cause wetting of the building, 
furniture etc. 
 
Never touch the internal parts of the controller.  
Do not remove the front panel. Some parts inside are 
dangerous to touch, and a machine trouble may happen. 
 
Never expose little children, plants or animals directly to  
the air flow.  
Adverse influence to little children, animals and plants may 
result. 
 
Do not allow a child to mount on the outdoor unit or 
avoid placing any object on it.  
Falling or tumbling may result in injury. 
 
Do not operate the air conditioner when using a room 
fumigation - type insecticide.  
Failure to observe could cause the chemicals to become 
deposited in the unit, which could endanger the health of 
those who are hypersensitive to chemicals. 
 
Do not place appliances which produce open fire in 
places exposed to the air flow from the unit or under the 
indoor unit.  
It may cause incomplete combustion or deformation of the 
unit due to the heat. 
 
Do not install the air conditioner at any place where 
flammable gas may leak out.  
If the gas leaks out and stays around the air conditioner, a 
fire may break out.  
 
The appliance is not intended for use by young children 
or infirm persons without supervision. 
 
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. 
 
This  appliance  is  not  intended  for  use  by  persons  
(including  children)  with reduced physical, sensory  or  
mental  capabilities,  or  lack  of  experience  and  
knowledge, unless  they  have  been given  supervision  
or  instruction  concerning  use  of  the appliance  by  a  
person  responsible  for their safety.  
 
Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance. 

2.    PARTS  NAMES 
The air conditioner consists of the indoor unit, the outdoor unit, 
the connecting pipe and the remote controller. (See Fig.2) 

Function indicators on indoor unit display panel 

Display panel　　　　　　　Fig.2-1 

PRE-DEF indicator(cooling and heating type)  
or fan only indicator(cooling only type) 

Infrared signal receiver 

Operation lamp Timer indicator Alarm indicator 

Temporary button 

This function is used to operate the unit temporarily in case you 
misplace the remote controller or its batteries are exhausted. 
Two modes including AUTO and FORCED COOL can be 
selected through the TEMPORARY BUTTON on the air-in grill 
control box of the indoor unit. Once you push this button, the air 
conditioner will run in such order: AUTO, FORCED COOL,  
OFF, and back to AUTO. 

AUTO 
The OPERATION lamp is lit, and the air conditioner will run 
under AUTO mode. The remote controller operation is enabled 
to operate according to the received signal. 
 
FORCED COOL 
The OPERATION lamp flashes, the air conditioner will turn to 
AUTO after it is enforced to cool with a wind speed of HIGH for 
30 minutes. The remote controller operation is disabled. 
  
OFF 
The OPERATION lamp goes off. The air conditioner is OFF 
while the remote controller operation is enabled. 

1 

2 

3 

This manual does not include Remote Controller 
Operations, see the<<Remote Controller Owner's 
manual>> packed with the unit for details.  

NOTE 

Display panel　　　　　　　Fig.2-2 

PRE-DEF indicator(cooling and heating type)  
or fan only indicator(cooling only type) 

Operation lamp Timer indicator Alarm indicator 

Infrared signal receiver Temporary button 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard. 
 
Do not operate your air conditioner in a wet room such 
as a bathroom or laundry room. 
 

FUNC 



3 

3.    AIR CONDITIONER OPERATIONS AND 
       PERFORMANCE 
Use the system in the following temperature for safe and 
effective operation. The Max operation temperature for 
the air conditioner (Cooling/Heating). 

1 If air conditioner is used outside the above conditions, it 
may cause the unit to function abnormally. 
 
The phenomenon is normal that the surface of air 
conditioning may condense water when the relative 
larger humidity in room, please close the door and 
window. 

Table 3-1 

NOTE 

 

Cooling operation 

Dry operation 

Heating operation 
(cooling only  type without) 

Mode

Temperature Outdoor 
temperature 

                            (for the models with low  
                            temperature cooling system) 

temperature 
Room 

0°C ~ 50°C / 32 °F~122°F          

0°C ~ 50°C / 32 °F~122°F      

-15°C ~ 50°C / 5 °F~122°F 
        

-15°C ~ 24°C / 5 °F~76°F          

 

0°C ~ 30°C / 32 °F~86°F

  17°C ~ 32°C
( 62 °F ~ 90°F)

  17°C ~ 32°C
( 62 °F ~ 90°F)

Optimum performance will be achieved within these 
operating temperature range. 

2 

3 

4.    HINTS FOR ECONOMICAL OPERATION 
The following should be noticed to ensure an economical 
operation. 

Adjust the air flow louver properly and avoid direct air flow to 
room inhabitants. 
 
Adjust the room temperature properly for a comfortable 
environment. Avoid excessive heating or cooling. 
 
Prevent direct sunlight during cooling operation by using 
curtains or blinds. 
 
Ventilate often. Extended use requires special attention to 
ventilation. 
 
Keep doors and windows closed. If the doors and windows 
remain open, air will flow out of your room causing a decrease 
in the cooling or heating effect. 
 
Never place objects near the air inlet or the air outlet of the unit. 
It may cause deterioration in the effect or stop the operation. 
 
Set the timer . 
 
If you don't plan to use the unit for a long time, please take the 
batteries from the remote controller. When the power is on, 
some energy will be consumed,even if the air conditioner isn't in 
operation. So please disconnect the power to save energy.  

Keep the indoor unit and remote controller at least 1 m away 
from televisions, radios, stereos, and other similar equipment. 
Failing to do so may cause static or distorted pictures. 
 
A dirty air filter will reduce cooling or heating efficiency, please 
clean it once two weeks. 

5.    ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION 

While the unit is in operation, you can adjust the air flow louver 
to change the flow direction and naturalize the room 
temperature evenly. Thus you can enjoy it more comfortably.  

Set the air flow direction. 
Press the  SWING  button to adjust the louver to the desired 
position and press this button again to maintain the louver at 
this position. 
 
Adjust the air flow direction automatically. 
Press the SWING button, the louver will swing automatically. 
While this function is set, the swing fan of indoor unit runs; 
otherwise, the swing fan doesn't run. The swing scale of every 
side is 30°. When the air conditioner isn't in operation (including 
when TIMER ON is set),  the SWING button will be invalid. 

Adjust it up and down       Fig 5-1 

      Fig 5-2 

Adjust it up and down 

 
 

Three-minute protection feature 
A protection feature prevents the air conditioner from being 
activated for approximately 3 minutes  
when it restarts immediately after operation. 

Auto-restart function  
       Power failure during operation will stop the unit completely. 
 
      When the power restores, the OPERATION indicator on the     
       indoor unit starts flashing.For the unit without Auto-restart  
       feature, to restart the operation, push the ON/OFF button   
       on the remote controller. For the unit with Auto-restart  
       feature, the unit restarts automatically with all the previous  
       settings preserved by the memory function. 

Refrigerant Leakage Detection(optional):  
With this new technology, the dipsplay area will appear  EC  (if 
applicable)  and the LED indication lamps continue flashing 
when the outdoor unit detects refrigerant leakage.  
Louver Angle Memory Function(optional):  
For some models, the machine is special designed with louver 
angle memory function.Power failure during operation or 
pressing the ON/OFF button on the remote controller will stop 
the unit completely.When the power restores or pressing the 
ON/OFF button on the remote controller again,the unit restarts 
automatically with  the previous open angle of the horizontal 
louver by the memory function.So we strongly recommend that 
the open angle of the horizontal louver should not be set too 
small,in case the condensed water forms and drops from the 
horizontal louver. Press the Manual control button and the open 
angle of the horizontal louver will be restored to the standard 
angle. 

, , 
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6.    MAINTENANCE 

CAUTION 
Before you clean the air conditioner, be sure the power 
supply is off. 

Check if the wiring is not broken off or disconnected. 
 
Use a dry cloth to wipe the indoor unit and remote 
controller. 
 
A wet cloth may be used to clean the indoor unit if it is 
very dirty. 
 
Never use a damp cloth on the remote controller. 
 
Do not use a chemically-treted duster for wiping or leave 
such material on the unit for long. 
it may damage or fade the surface of the unit. 
 
Do not use benzine, thinner, polishing powder, or similar 
solvents for cleaning.  
These may cause the plastic surface to crack or deform. 

Cleaning the air filter 

The air filter can prevent the dust or other particulate from 
going inside.　In case of blockage of the filter, the working 
efficiency of the air conditioner may greatly decrease . 
Therefore, the filter must be cleaned once two weeks during 
long time usage. 
 
If the air conditioner is installed in a dust place, clean the air 
filter frequent. 
 
If the accumulated dust is too heavy to be cleaned, please 
replace the filter with a new one(replaceable air filter is an 
optional fitting). 

Open the air-in grill  
    Push the grill switches towards the middle simultaneously as 
    indicated in Fig.6-1. Then pull down the air-in grill.  

The control box cables ,which are originally connected with 
the main body electrical terminators must be pulled off before 
doing as indicated above. 

1 

2 

3 

4 

Take out the air-in grill (together with the air filter shown in 
Fig.6-1). 
    Pull the air-in grill down at 45  and lift it up to take out the 
    grill. 
 
Dismantle the air filter. 
 
Clean the air filter 
    Vacuum cleaner or pure water may be used to clean the air 
    filter.If the dust accumulation is too heavy , please use soft 
    brush and mild  detergent to clean it and dry out in cool place. 

The air-in side should face up when using vacuum cleaner. 
(See Fig. 6-3) 
The air-in side should face down when using water.  
(See Fig. 6-4) 

Re-install the air filter. 
 
Install and close the air-in grill in the reverse order of step 1 
and 2 and connect the control box cables to the 
corresponding terminators of the main body .     

5 

6 

Fig.6-1 

Fig.6-2 

Fig.6-3 

Fig.6-4 

Do not dry out the air filter under direct sunshine or with  
fire. 

CAUTION 

Maintenance after a long stop period  
(eg. at the beginning of the season)  

Maintenance before a long stop period  
(eg. at the end of the season)          

Check and remove everything that might be blocking inlet 
and outlet vents of indoor units and outdoor units. 
 
Clean air filters and casings of indoor units.  
Refer to "Cleaning the air filter" for details on how  to proceed 
and make sure to install cleaned air filters back in the same 
position.  
 
Turn on the power at least 12 hours before operating the unit 
in order to ensure smoother operation. As soon as he power 
is turned on, the remote controller  displays appear. 

Let the indoor units run in fan only operation for about half a 
day in order to dry the interior of the units. 
 
Clean air filters and casings of indoor units. Refer to " 
Cleaning the air filter" for details on how to proceed and 
make sure to install cleaned air filters back in the same 
position.  
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Symptom 4: Noise of air conditioners cooling  

Symptom 4.1: Indoor unit 

When humidity is high during cooling operation If the interior of 
an indoor unit is extremely contaminated, the temperature 
distribution inside a room becomes uneven. It is necessary to 
clean the interior of the indoor unit. Ask your dealer for details 
on cleaning the unit. This operation requires a qualified service 
person. 

When the system is changed over to heating operation after 
defrost operation Moisture generated by defrost becomes 
steam and is exhausted.   

A continuous low "shah" sound is heard when the system is in 
cooling operation or at a stop.  
When the drain pump (optional accessories) is in operation,this 
noise is heard. 
 
A "pishi-pishi" squeaking sound is heard when the system stops 
after heating operation.  
Expansion and contraction of plastic parts caused by 
temperature change make this noise.  

Symptom 4.2:  Indoor unit, outdoor unit  

A continuous low hissing sound is heard when the system is in 
operation.  
This is the sound of refrigerant gas flowing through both indoor 
and outdoor units.  

A continuous low hissing sound is heard when the system is in 
operation.  
This is the sound of refrigerant gas flowing through both indoor 
and outdoor units.  
 
A hissing sound which is heard at the start or immediately after 
stopping operation or defrost operation.  
This is the noise of refrigerant caused by flow stop or flow 
change.  

Symptom 4.3: Outdoor unit  

When the tone of operating noise changes.  
This noise is caused by the change of frequency. 

 

The operation lamp is flashing rapidly (5Hz). 
This lamp is still flashing rapidly after turn off the power and turn 
on again. (See in Table 8-1) 
 
Remote controller receives malfunction or the button does not 
work well. 
 
A safety device such as a fuse, a breaker frequently actuates. 
 
Obstacles and water enter the unit. 
 
Water leaks from indoor unit. 
 
Other malfunctions. 

8.    TROUBLESHOOTING 

If one of the following malfunctions occur, stop operation, shut 
off the power, and contact with your dealer. 

If the system does not properly operate except the above 
mentioned cases or the above mentioned malfunctions is 
evident, investigate the system according to the following 
procedures. (See in Table 8-2) 
 

 

8.1    Troubles and causes of air conditioner

Symptom 5: Dust comes out of the unit  

Symptom 6: The units can give off odours 

When the unit is used for the first time in a long time.  
This is because dust has gotten into the unit. 

The unit can absorb the smell of rooms, furniture, cigarettes, 
etc., and then emit it again.  

Symptom 7: The outdoor unit fan does not spin. 

During operation. The speed of the fan is controlled in order to 
optimize product operation.  

8.2    Troubles and causes of remote controller

Before asking for serving or repairing, check the following points. 
 (See in Table 8-3) 

7.    FOLLOWING SYMPTOMS ARE NOT AIR 
       CONDITIONER TROUBLES 

Symptom 1: The system does not operate 

Symptom 2: Change into the fan mode during cooling   
                      mode 

Symptom 3: White mist comes out of a unit 

The air conditioner does not start immediately after the ON/OFF 
button on the romote controller is pressed.  
If the operation lamp lights, the system is in normal condition.To 
prevent overloading of the compressor motor, the air 
conditioner starts 3 minutes  after  it  is turned ON. 
 
If the operation lamp and the "PRE-DEF indicator(cooling and 
heating type) or fan only indicator(cooling only type)" light, it 
means you choose the heating model, When just starting, if the 
compressor has not started, the indoor unit  appears "anti cold 
wind" protection because of its overlow outlet temperature. 

In order to prevent the indoor evaporator frosting, the system 
will change into fan mode automatically, restore to the cooling 
mode after soon. 
 
When the room temperature drops to the set temperature, the 
compressor goes off and the indoor unit changes to fan mode; 
when the temperature rises up, the compressor starts again. It 
is same in the heating mode. 

Symptom 3.1: Indoor unit 

Symptom 3.2:  Indoor unit, outdoor unit 

When humidity is high during cooling operation If the interior of 
an indoor unit is extremely contaminated, the temperature 
distribution inside a room becomes uneven. It is necessary to 
clean the interior of the indoor unit. Ask your dealer for details 
on cleaning the unit. This operation requires a qualified service 
person 
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Table 8-1 

NO. Malfunction timer lamp running lamp (flashes per second) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

display (nixie tube) 

Refrigerant leakage detection  
malfunction  

      
OFF EC 

 

Water-level alarm malfunction 
     
8 EE 

     
OFF 

Outdoor room temperature sensor  
open circuit or short circuit F1 

     
2 

Outdoor condenser pipe  
temperature sensor error 

     
3 

     
4 
     
5 

     
ON F2 

E3 Indoor fan speed malfunction 
     
OFF 

E4 Indoor room temperature sensor  
open circuit or short circuit 

     
OFF 

E5 
Evaporator coil temperature  
sensor open circuit or short circuit 

     
OFF 

E9 Other malfunction of twins model 
     
OFF 9 

Communication malfunction  
between indoor and outdoor units 

     
OFF E1 

10 

11 

12 

13 
Discharging air temperature  
sensor error F3 

Outdoor EEPROM error 
 

F4 

Communication malfunction  
between two indoor units (for  
twins model) 

E8 
     
OFF 

F0 
 
1 

 
10 

 
9 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
2 

 
1 

Current overload protection 
 

Indoor EEPROM error E0 
     
OFF 

14 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Outdoor fan speed malfunction  
(Only for DC fan motor) 
 
T2b sensor error 
 

F5 

F6 

     
6 

     
7 

Lifting panel malfunction  F8 
     
9 

Lifting panel is not closed 
     
10 
     
1 
     
2 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

     
ON 

F9 

Inverter module IPM protection P0 
            
Flash 

High/Low voltage protection 
 

P1 
     
Flash 

F7 
 
8 Lifting panel communication  

checking channel is abnormal 
 

High temperature protection of  
compressor top 
 

P2 
     
3 

Outdoor low temp. protection 
 

P3 
     
4 

Compressor drive error 
 

P4 
     
5 

Mode conflict 
 

P5 
     
6 

     
Flash 

     
Flash 

     
Flash 

     
Flash 

 

 

 



7 

 

Solution 

 
Clean the heat exchanger. 
Clean the air filter. 
Eliminate all dirties and make air 
smooth. 
Close doors and windows. 
Make curtains in order to shelter from 
sunshine. 
Reduce heat source. 
AC cooling capacity reduces (normal). 
 

Symptoms Causes 

Unit does not start  

Air flowing normally but 
completely can't  cooling 

Units start or stop frequently 

Low cooling effect 

Low heating effect 

Power failure. 
Power switch is off. 
Fuse of power switch may have burned. 
Batteries of remote controller exhausted 
or other problem of controller. 
Temperature is not set correctly. 
Be in 3 minutes protection of 
compressor.  
Refrigerant is too little or too much. 
Airor no concreting gas in the  
refrigerating circuit. 
Compressor is malfunction. 
Voltage is too high or too low. 
System circuit is blocked. 

Wait for the comeback of power. 
Switch on the power. 
Replace the fuse. 
Replace the batteries or check the 
controller. 
 

 

Set the temperature properly. 
Wait. 

Check leakage, and rightly recharge 
refrigerant. 
Vacuum and recharge refrigerant. 
Maintenance or change compressor. 
Install manostat. 
 

Check leakage and rightly recharge 
refrigerant. 
Use heating device. 
Close doors and windows. 
Check leakage and rightly recharge 
refrigerant. 

Outdoor unit and indoor unit heat 
exchanger is dirty. 
The air filter is dirty. 
Inlet/outlet of indoor/outdoor units is 
blocked. 
Doors and windows are open 
Sunlight directly shine. 
Too much heat resource. 
Outdoor temp. is too high. 
Leakage of refrigerant or lack of 
refrigerant. 
 Outdoor temperature is lower than 7 C . 
Doors and windows not completely 
closed. 
Leakage of refrigerant or lack of 
refrigerant. 
 

Table 8-2 

 
Find reasons and solution. 

Symptoms Causes 

The fan speed can not be  
changed. 

Check whether the MODE 
indicated on the display is 
"AUTO" 

Check whether the MODE 
indicated on the display is 
"DRY" 

When the automatic mode is 
selected, the air conditioner will 
automatically change the fan 
speed. 

When dry operation is selected, 
the air conditioner automatically 
change the fan speed. The fan  
speed can be selected during 
"COOL" , "FAN ONLY",  and  "HEAT". 

The remote controller signal is  
not transmitted even when  
the ON/OFF button is pushed. 

Check whether the batteries 
in the remote controller are 
exhausted. 

The power supply is off. 

No receiving tone sounds 
from the indoor unit even 
when the ON/OFF button is 
pressed. 

Check whether the signal 
transmitter of the remote 
controller is properly directed 
to the infrared signal receiver 
of the indoor unit when the  
ON/OFF button is pressed. 

Directly transmit the signal transmitter 
of the remote controller to the infrared 
signal receiver of the indoor unit, and 
then repeatly push the ON/OFF button 
twice. 

The indication on the display 
disappears after a lapse of 
time. 

Check whether the timer 
operation has come to an 
end when the TIMER OFF 
is indicated on the display. 

The air conditioner operation will 
stop up to the set time.  

The TIMER ON indicator  
goes off after a lapse of  
certain time. 

Check whether the timer 
operation is started when 
the TIMER ON is indicated 
on the display. 

  
Up to the set time, the air conditioner  
will automatically start and the  
appropriate indicator will go off.    

The TEMP. indicator does  
not come on.  

Check whether the MODE  
indicated on the display is 
FAN ONLY 

The temperature cannot be set during  
FAN mode. 

 

Solution 

Table 8-3 






