
Τηλεχειριστήριο
Εγχειρίδιο Χρήσης

Ελληνικά
Σας ευχαριστούμε  που επιλέξατε τη 
μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.  Για 
τη σωστή χρήση της μονάδας. 
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το 
παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για 
αναφορά στο μέλλον.

L2VI-09 / L2VO-09
L2VI-12 / L2VO-12

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ
Α Τ Α

Μοντέλα:



Ονομασία εξαρτημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι παραπάνω εικόνες μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
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Ένδειξη
Αφύγρανης

Ένδειξη
Θερμοκρασίας
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Οθόνη
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σήματος

Δέκτης
σήματος

Ένδειξη Θερμοκρασίας

Ένδειξη Αφύγρανης

Ένδειξη
Ψύξης

Ένδειξη
λειτουργίαςΟθόνη

Ενδείξεων

Οθόνη
Ενδείξεων

Ένδειξη
Θερμοκρασίας

Δέκτης
σήματος

Οθόνη
Ενδείξεων

Για ορισμένα μοντέλα:

Για ορισμένα μοντέλα:

Για ορισμένα μοντέλα:

G

W

R

Οθόνη LED με χρωματιστές ενδείξεις:
Ενεργοποιημένη λειτουργία - Πράσινο χρώμα
Απενεργοποιημένη λειτουργία - Κόκκινο χρώμα

Ενεργοποιημένη λειτουργία - Πράσινο χρώμα
Απενεργοποιημένη λειτουργία - Κόκκινο χρώμα

Λειτουργίες με Οθόνη LED και χρωματιστές ενδείξεις:
Λειτουργία Ψύξης - Λευκό Χρώμα
Λειτουργία Θέρμανσης - Κόκκινο χρώμα
(μόνο στα μοντέλα με θερμανση) 

Λειτουργία Αφύγρανσης - Πράσινο χρώμα

W

R

Λειτουργία Ψύξης - Λευκό Χρώμα
Λειτουργία Θέρμανσης - Κόκκινο χρώμα
(μόνο στα μοντέλα με θερμανση) 

O

Οθόνη LED με χρωματιστές ενδείξεις:

Λειτουργίες με Οθόνη LED και χρωματιστές ενδείξεις:

Λειτουργία Αφύγρανσης - Πορτοκαλί Χρώμα
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Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο

Εισαγωγή στις ενδείξης του χειριστηρίου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Κουμπί Ενεργοποιήσης / 
Απενεργοποιήσης (ON/OFF) 
Κουμπί εναλλαγής λειτουργιών
(Mode) 
- Κουμπί μείωσης

+ Κουμπι αύξησης

Κουμπί ανεμιστήρα

Κουμπι Ενεργοποιησης
χρονοδιακόπτη
Κουμπί λειτουργίας καθαρισμού
εσωτερικής μονάδας X-FAN
Κουμπί Θερμοκρασίας
Κουμπί απενεργοποιήσης
χρονοδιακόπτη
Κουμπι λειτουργίας TURBO

13 κουμπί λειτουργίας SLEEP

14 κουμπί φωτεισμού οθόνης

Κουμπί ρολογιού

Κούμπι Περσίδων

Ένδειξη TURBO

Ένδειξη σήματος λειτουργίας

Ένδειξη Θερμοκρασίας

Ένδειξη ώρας
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
ΟΝ / OFF
Ένδειξη κλειδώματος

Ένδειξη περσίδων

Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα

Ένδειξη φωτισμού

Ενδειξη είδους θερμοκρασίας

:Ενδειξη Θερμοκρασίας
:Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος

: Εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος

Λειτουργία SLEEP 
Ένδειξη Ώρας

Αυτόματη Λειτουργία

Λειτουργία Ψύξης

Λειτουργία Αφύγρανσης

Λειτουργία Ανεμιστήρα

Λειτουργία θέρμανσης

Λειτουργίες 

1

3

5

7

9

12

2

4

6
8

11
10

1413

Ένδειξη X-FAN
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Λειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου
Σημείωση:
●

● 

   

Πλήκτρο ON/OFF1

Πλήκτρο MODE2

Πλήκτρο -3

Πλήκτρο +4

AUTO COOL DRY FAN HEAT

Μόλις συνδέσετε το κλιματιστικό στο ρεύμα, θα ακουστεί ένας ήχος. Η ένδειξη λειτουργίας                
      είναι ενεργοποιημένη ( Η ένδειξη ειναι κόκκινη) Έπειτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού για οποιαδήποτε λειτουργία
Οταν το κλιματιστικό ειναι ενεργοποιημένο, πατώντας το κουμπί ενεργοποιήσης η ένδειξη 
αποστολής σήματος στην οθόνη του τηλεχειριστηριού        θα αναβοσβήσει μια φορά και το 
κλιματιστικό θα κάνει ένα θορύβο, αυτο σημαίνει οτι το σήμα εχει αποσταλεί στην 
κλιματιστική μονάδα.
Οταν το κλιματιστικό ειναι κλειστό, η ενδειξη ορισμού θερμοκρασίας και η ώρα θα 
εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηριίου (Εάν οι ενδείξεις ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης χρονοδιακοπη και ο φωτεισμός ειναι σεταρισμένα, θα εμφανίζονται στην 
οθόνη του τηλεχειριστηρίου). Κατα την λειτουργία της μονάδας, η οθόνη θα δείξει τα 
αντίστοιχα εικονίδια λειτουργίας. 

Πατήστε αυτό το κουμπι για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή. Οταν 
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιήτε το κλιματιστικό, ο χρονοδιακόπτης και η λειτουργία του 
ύπνου θα διακοπούν ωστόσο η προεπιλογή χρόνου παραμένει ενεργή. 

Πατήστε αύτο το κούμπι και οι λειτουργίες του κλιματιστικου επιλέγονται κυκλικά ξεκινώντας 
με την αυτομάτη λειτουργία (AUTO), έπειτα Ψύξη (COOL), αφύγρανση (DRY) και τέλος 
θέρμανση (HEAT). Οταν ενεργοποιείτε το κλιματιστικό ξεκινάει σε αυτόματη λειτουργία 
(AUTO). Στην αυτόματη λειτουργία η θερμοκρασία δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Οταν το 
κλιματιστικό λειτουργεί στην θέρμανση η αρχική θερμοκρασία ειναι 28οC(82οF). Στις υπόλοιπες 
λειτουργίες η αντίστοιχη θερμοκρασία είναι 25οC(77οF)

Η θερμοκρασία που αναφέρεται στην οθόνη μπορεί να μειωθεί. Πατώντας αυτό το κουμπί 
μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία, πατώντας συνέχεια για περίπου 2 δευτερόλεπτα, η 
θερμοκρασια αλλάζει γρήγορα. Μέχρι να αφήσετε το κουμπί η ένδειξη οC(οF) θα εμφανίζεται 
συνέχεια. Η προσαρμογή της θερμοκρασίας στην αυτόματη λειτουργία δεν ειναι διαθέσιμη. 

Η θερμοκρασία που αναφέρεται στην οθόνη μπορεί να αυξηθεί. Πατώντας αύτο το κούμπι 
μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία, πατώντας συνέχεια για περίπου 2 δευτερόλεπτα, η 
θερμοκρασια αλλάζει γρήγορα. Μέχρι να αφήσετε το κουμπί η ένδιεξη οC(οF) θα εμφανίζεται 
συνέχεια. Η προσαρμογή της θερμοκρασίας στην αυτόματη λειτουργία δεν ειναι διαθέσιμη. 
Εύρος ρύθμισης σε κλίμακα Κελσίου 16-30οC. Εύρος ρύθμισης σε κλίμακα Φαρενάιτ 61-86οF.
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Λειτουργίες πλήκτρων χειριστηρίου
Πλήκτρο FΑΝ5

6
Πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να επιλέξετε την γωνία που θέλετε να ορίσετε τις
περσίδες διάχυσης αέρα όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Σε περίπτωση που ένω έχετε ενεργοποιημένη την λειτουργία κίνησης περσίδων διακόψετε
την λειτουργία, οι περσίδες ακινητοποιούνται στην θέση που βρίσκονται εκείνη την στιγμή. 

το οποίο δείχνει τις εναλλαγές των περσίδων επάνω και κάτω σε όλες τις θέσεις. 

Σημείωση: Κατα την λειτουργία αφύγρανσης, ο ανεμιστήρας λειτουργεί στην χαμηλή
ταχύτητα

Πλήκτρο

7

ΜεσαίαΧαμηλή

Αυτόματη

Υψηλή

OFF

Πλήκτρο CLOCK

8 Πλήκτρο TIMER ON

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα: 
Αυτοματη, Χαμηλή, Μεσσαία, Υψηλή και επιλέγονται κυκλικά. Οταν ενεργοποιήσετε το 
κλιματιστικό σας η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι στην αυτόματη ταχύτητα. 

Πιέζοντας αυτο το κουμπί, αναβοσβήνει η ένδειξη         .Πιέζοντος τα πλήκτρα αυξομείωσης 
μπορείτε να ρυθμίζετε την ώρα. Κρατώντας πατημένα ένα από τα δύο πλήκτρα πάνω από 2 
δευτερόλεπτα η ώρα αλλάζει αρχικά κατα 1 λεπτό κάθε 0,5 δευτερόλεπτα και έπειτα κατα 10 
λεπτά ανα 0,5 δευτερόλεπτα. Κατα την διάρκεια που το σύμβολο           αναβοσβήνει πιέστε 
ξανά το κουμπί ρύθμισης της ώρας και θα εμφανίζεται συνέχεια και αυτό σημαίνει οτι η 
ρύθμιση της ώρας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. 

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματης έναρξης του κλιματιστικού. 
Μετά το πάτημα αυτού του πλήκτρου το σύμβολο         εξαφανίζεται, η ένδειξη ΟΝ 
αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το πλήτρο + ή - για να ρυθμίσετε την ώρα 
αυτόματης έναρξης του κλιματιστικού. Μετά από κάθε πάτημα ο  χρόνος θα αυξάνει ή 
μειώνει κατα 1 λεπτό. Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα τα 
πλήκτρα + ή - για να ρυθμίσετε γρηγορότερα την ώρα. Μόλις θέσετε την επιθυμητή ώρα 
αυτόματης έναρξης πατήστε το πλήκτρο TIMER ON για να καταχωρηθεί σαν εντολή. Η 
ένδειξη ΟΝ θα σταματήσει να αναβοσβήνει και το σύμβολο θα εμφανιστεί ξανά. Για να 
ακυρώσετε την αυτόματη έναρξη λειτουργίας του κλιματιστικού: Μόλις ξεκινήσει η 
λειτουργία του κλιματιστικού βάσει της ρύθμισης που έχετε κάνει, πατήστε το πλήκτρό 
TIMER ON για να ακυρωθεί.
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Λειτουργία πλήκτρων του χειριστηρίου
Πλήκτρο X-FAN9

Πλήκτρο TEMP10

Πλήκτρο TIMER OFF11

Πλήκτρο TURBO12

Πλήκτρο SLEEP13

Πατήστε αυτό το πλήκτρο κατά τις λειτουργίες Ψύξης ή Αφύγρανσης. Το σύμβολο 
εμφανίζεται . Ο εσωτερικός ανεμιστήρα θα συνεχίσει να λειτουργεί για 10 λεπτά ώστε να 
στεγνώσει τον εναλλακτή της εσωτερικής μονάδας ακόμη και αν το κλιματιστικό ειναι 
απενεργοποιημένο. Η λειτουργία X-FAN ακυρώνεται όταν ξεκινά την λειτουργία του το 
κλιματιστικό. Η λειτουργία X-FAN δεν ειαι διαθέσιμη κατά την Αυτόματη Λειτουργία, στην 
λειτουργία ανεμιστήρα ή στην Θέρμανση. 

Μόλις πιέσετε αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται η λειτουργία παύσης του χρονοδιακόπτη, 
όπου το εικονίδιο TIMER OFF αναβοσβήνει. 
Η μέθοδος ενεργοποίησης του TIMER OFF είναι ακριβώς η ίδια με την αυτήν του TIMER ON

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία 
Turbo. Με την λειτουργία Turbo επιτυγχάνεται πιο γρήγορα η ψύξη ή η θέρμανση στον 
χώρο. Οταν το ενεργοποιήσετε εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο. Οταν αλλάζετε την 
λειτουργία του κλιματιστικού ή ενεργοποιείτε τον ανεμιστήρα, η λειτουργία Turbo δεν 
ειναι πλέον διαθέσιμη και απενργοποιείται αυτόματα. 

Πατήστε αυτο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία SLEEP 

ειναι σεταρισμένο. Οταν η μονάδα απενεργοποιηθεί, η λειτουργία Sleep ακυρώνεται. 
Μόλις ορίσετε την λειτουργία Sleep on, το αντίστοιχο εικονίδιο ενεργοποιείται στην 
οθόνη. Σε αυτήν την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο και να το προσαρμόσετε 
ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Οταν το κλιματιστικό δουλεύει στον Ανεμιστήρα ή κάτω από 
την αυτόματη λειτουργία, η λειτουργία Sleep δεν είναι διαθέσιμη. 

Πατώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να δείτε την οριζόμενη θερμοκρασία ή την 
υφιστάμενη θερμοκρασία του χώρου. 
Οταν επιλέγετε (         ) ή καμία ένδειξη τότε εμφανίζεται η οριζόμενη θερμοκρασία του 
χώρου. Όταν επιλέγετε (          ) εμφανίζεται η υφιστάμενη θερμοκρασία του χώρου. 
Μετά από 5 δευτέρολεπτα λαμβάνει εντολή από το τηλεχειριστήριο να επαναφέρει 
στις ενδείξεις την ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Αυτό το μοντέλο δεν διαθέτει ένδειξη 
εξωτερικής θερμοκρασίας. Ακόμα και όταν εμφανίζεται η ένδειξη (           ) η 
θερμοκρασία που μπορείτε να δείτε είναι η οριζόμενη θερμοκρασία εσωτερικού 
χώρου. Οταν ξεκινάτε την λειτουργία του κλιματιστικού η θερμοκρασία που βλέπετε 
είναι η οριζόμενη.
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Λειτουργία πλήκτρων του χειριστηρίου

Ειδικές λειτουργίες

14 Πλήκτρο LIGHT

Λειτουργία X-FAN

Λειτουργία AUTO RUN

Λειτουργία TURBO

Λειτουργία BLOW over heat
(Η λειτουργία ισχύει για συγκεκριμένα μοντέλα)

Πατήστε αυτο το πλήτκρο για να επιλέξετε τον φωτισμό της οθόνης. Όταν 
ενεργοποιήσεται τον φωτισμό, το εικονίδιο         θα εμφανιστεί και η ένδειξη 
φωτισμός θα ενεργοποιηθεί στην οθόνη. Οταν απενεργοποιήσετε τον φωτισμό, το 
εικονίδιο θα εμφανιστεί και η ένδειξη στην οθόνη           θα απενεργοποιηθεί. 

Πατήστε αυτό το πλήκτρο κατα τις λειτουργίες Ψύξης ή Αφύγρανσης. Ο εσωτερικός 
ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 2 ακόμη λεπτά ώστε να στεγνώσει τον 
εναλλακτή της εσωτερικής μόναδας ακόμη και όταν το κλιματιστκό απενεργοποιείται. 
1.  Η λειτουργία X-Fan ακυρώνεται όταν ξεκινά την λειτουργία του το κλιματιστικό. Η 
λειτουργία X-FAN (Αυτοκαθαρισμού) δεν είναι διαθέσιμη κατα την Αυτόματη 
λειτουργία, την λειτουργία Ανεμιστήρα και στην θέρμανση. Με αυτήν τη λειτουργία 
αφαιρείται η υγρασία που παραμένει στον εσωτερικό εναλλάκτη και έτσι 
αποτρέπεται η δημιουργία μούχλας.
2.  Οταν η λειτουργία Χ-FAN ειναι ενεργοποιημένη, τερματίζετε η λειτουργία του 
κλιματιστικού ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας συνεχίζει να λειτουργεί για 
περίπου 10 λεπτά σε χαμηλή ταχύτατα. Αν θέλετε να σταματήσει η λειτουργία του 
ανεμιστήρα πιέστε το πλήκτρο X-FAN.
Κατα την απενεργοποίηση του X-FAN και εφόσον έχετε τερματίσει την λειτουργία 
του κλιματιστικού, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματά αμέσως. 

Οταν επιλέγετε την λειτουργία Auto Run η θερμοκρασία που έχετε ορίσει δεν θα 
εμφανίζετεται στην οθόνη, η μονάδα έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με την θερμοκρασία 
δωματίου και αυτόματα επιλέγει την ιδανική λειτουργία για να δημιουργήσει το 
ιδανικό περιβάλλον.

Εαν ενεργοποιήσετε την κλιματιστική μονάδα σε αυτήν την λειτουργία το 
κλιματιστικό θα δουλέψει πάρα πολύ αποδοτικά και σε υψηλή ταχύτητα για να ψύξει 
ή να θερμάνει το χώρο. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος προσεγγίζει την 
επιθυμητή θερμοκρασία πάρα πολυ γρήγορα. 

Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία θερμότητας ή αυτόματη λειτουργία 
θέρμανσης, ο συμπιεστής και ο εσωτερικός ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, 
για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, ο συμπιεστής και εξωτερικός ανεμιστήρας θα 
σταματήσουν να λειτουργούν. Οι περσίδες επιστρέφουν στην οριζόντια θέση, και ο 
εσωτερικός ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα, 10 
δευτερόλεπτα αργότερα, η μονάδα θα σβήσει.
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Γενική Λειτουργία

Προαιρετικές λειτουργίες 

Οδηγός λειτουργίας

1. Για να ενεργοποιήσετε την μονάδα, πιέστε το 
πληκτρο ON, η μονάδα θα ξεκινήσει την λειτουργία. Για 
να απενεργοποιήσετε την μονάδα πιέστε το πλήκτρο 
OFF.
2. Για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία 
πιέστε το πλήκτρο MODE.
3. Τα πλήκτρα +/- ρυθμίζουν την επιθυμητή 
θερμοκρασία. Κατα την αυτόματη λειτουργία τα 
πλήκτρα +/- δεν είναι διαθέσμιμα.
4. Ενεργοποιήστε την λειτουργία του ανεμιστήρα 
πίεζοντας το πλήκτρο FAN μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα από αυτό το πλήκτρο, 
μπορείτε να επιλέξετε αυτόματο, υψηλή, μεσαία ή 
χαμηλή ταχύτητα
5. Πιέζοντας το πλήκτρο         μπορείτε να επιλέξετε την 
θέση των περσίδων 

1. Αν επιλέξετε το πλήκτρο Sleep (Νυχτερινή 
λειτουργία) μπορείτε να ρυμθίσετε ανάλογο την 
λειτουργία.
2. Επιλέγοντας την λειτουργία TIMER ON και TIMER 
OFF μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη 
ανάλογα με το χρόνο που επιθυμείτε να λειτουργεί το 
κλιματιστικό σας.
3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον 
φωτισμό (LIGHT) πιέστε αυτό το πλήτκρο.
4. Εαν θέλετε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Turbo 
πιέστε αυτό το πλήτκρο.



13

Αντικατάσταση μπαταριών του χειριστηρίου

μπαταρίες

Κάλυμμα θήκης μπαταριών 

Απομάκρυνση

Τοποθέτηση

● 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Πιέστε το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου        , σύρτε 
προς τα κάτω όπως δείχνει το βέλος, έως ότου να βγεί το 
κάλυμμα της θέσης των μπαταριών.
2. Αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες ξηράς φόρτισης 7# 
( ΑΑΑ 1.5V) τοποθετώντας τις στους σωστούς πόλους      
“ + ” και “ - ”.
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα της θήκης των 
μπαταριών. 

Κατά την λειτουργία, γυρίστε τον πομπό αποστολής εντολών προς την εσωτερική 
μονάδα.
Η απόσταση του τηλεχειριστηρίου από την εσωτερική μονάδα δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη των 8 μέτρων και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.
Η εκπομπή εντολής μπορεί να επηρεαστεί εύκολα όταν υπάρχουν στο χώρο λάμπες 
φθοροίου ή ασύρματα τηλέφωνα. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται κοντά στην 
εσωτερική μονάδα κατά την διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού.
Κάντε αντικατάσταση ίδιων μπαταριών όταν αυτό απαιτείται.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις 
μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
Εαν τα σύμβολα στο τηλεχειριστήριο φαίνονται θολά ή δεν φαίνονται καθόλου 
αντικαταστήστε τις μπαταρίες τους.






