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For AR2MVI units: Move the deflector rod manually to 
adjust the air flow in the direction you prefer.

For AR2MVIS units: Perform this function while the unit 
is in operation. Use the remote controller to adjust the 
horizontal air flow direction. The vertical louver can move 
slightly for each press, or continuously swing left and right 
automatically. Please refer to the REMOTE CONTROLLER 
OPERATION MANUAL for details.









5European Disposal Guidelines

Users in European Countries may be required to properly dispose of this unit. This appliance 
contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of this appli-
ance, the law requires special collection and treatment. DO NOT dispose of this product as 
household waste or unsorted municipal waste.

When disposing of this appliance, you have the following options:

• Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.

• When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.

• The manufacturer will also take back the old appliance free of charge.

• 

NOTE: Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endan-
gers your health and is bad for the environment. Hazardous substances may leak into 
the ground water and enter the food chain.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit 

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and 

change without any prior notice. 
Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for 
further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and 
it is advised to always check for the latest version.

Scan here to download the latest version of this manual. 
www.inventorairconditioner.com/media-library
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Για τις μονάδες AR2MVI: 
Μετακινήστε τον μοχό εκτροπής χειροκίνητα για να ρυθμίσετε την ροή 
του αέρα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Για τις μονάδες AR2MVIS:
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει ενώ η μονάδα λειτουργεί. Χρησιμοποιήστε 
το τηλεχειριστήριο ώστε να προσαρμόσετε την οριζόντια διάχυση του αέρα. 
Η κάθετη περσίδα θα κινηθεί ελαφρώς σε κάθε πάτημα του κουμπιού ή αλλάζει 
συνεχόμενα θέση αριστερά και δεξιά αυτόματα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης 
του ασύρματου τηλεχειριστηρίου για λεπτομέρειες.









5Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την 
απόρριψη του προϊόντος

Για τους χρήστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόρριψη της μονάδας πρέπει να γίνει 
με κατάλληλο τρόπο. Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό και άλλα ενδεχομένως επικίνδυνα 
υλικά. Για την απόρριψη αυτής της συσκευής, ο νόμος απαιτεί ειδικές μεθόδους συλλογής 
και επεξεργασίας. ΜΗΝ απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόρριμμα ή ως δημοτικό 
απόβλητο που δεν έχει περάσει από διαδικασία διαλογής.

Για την απόρριψη αυτής της συσκευής έχετε τις παρακάτω επιλογές:
•  Μπορείτε να απορρίψετε τη συσκευή σε καθορισμένη δημοτική εγκατάσταση συλλογής 

άχρηστων ηλεκτρονικών συσκευών.
•  Όταν αγοράζετε μια καινούργια συσκευή, το κατάστημα λιανικής πώλησης μπορεί να 

παραλάβει δωρεάν την παλιά συσκευή.
•  Ο κατασκευαστής μπορεί επίσης να παραλάβει δωρεάν την παλιά συσκευή.
• Μπορείτε να πουλήσετε τη συσκευή σε πιστοποιημένους εμπόρους άχρηστων μετάλλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόρριψη της συσκευής στο ύπαιθρο ή σε δασική περιοχή είναι επιβλαβής για 
την υγεία σας και το περιβάλλον. Υπάρχει η πιθανότητα διαρροής επικίνδυνων ουσιών στα 
υπόγεια ύδατα και στη συνέχεια η είσοδος τους στην αλυσίδα της διατροφής.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.
Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το 
σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι 
προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. 
Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. 
Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, 
παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.

Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου. 
www.inventoraircondition.gr/media-library
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Pentru AR2MVI unitati:
Muta i manual axul deflector, pentru a regla fluxul 
de aer în direc ia pe care o prefera i

Pentru AR2MVIS unitati:
Efectuati aceasta operatiune in timp ce aparatul este 
în functiune. Utilizati telecomanda pentru a regla 
directia fluxului de aer. Flaps-ul vertical poate fi mutat 
usor la fiecare apasare, sau sa oscileze la stânga si la 
dreapta în mod automat. Va rugam sa consultati 
“MANUALUL DE FUNCTIONARE AL TELECOMENZII” 
pentru detalii suplimentare.

Efectuati aceasta operatiune in timp ce aparatul este în 
functiune. Utilizati telecomanda pentru a regla directia 
fluxului de aer. Flapsul orizontal poate fi mutat usor la 
fiecare apasare, sau sa oscileze in sus si in jos in mod 
automat. Va rugam sa consultati “MANUALUL DE 
FUNCTIONARE AL TELECOMENZII” pentru detalii 
suplimentare.









5Directivele europene pentru 
eliminarea deseului.

t produs in anumite conditii. Acest 
impune colectarea si tratamentul 

special al acestui tip de deseu. NU ARUNCATI acest aparat impreuna cu deseul municipal.

La eliminarea acestui aparat, respectati urmatoarele aspecte:

• Lasati acest aparat intr-o unitate speciala de colectare a deseurilor electronice.

• La cumpararea unui aparat nou, vanzatorul va poate ridica gratuit echipamentul vechi.

• Producatorul va poate ridica produsul vechi gratuit.

• 

NOTA: Aruncarea acestui aparat in padure sau alte locuri din natura, dauneaza medi-
ului inconjurator. Substantele nocive pot ajunge in panza freatica si in alimente.

Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care 

continue a echipamentelor noastre. 
Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon : +30 

unei noi versiuni.

Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului. 
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media




