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Ελληνικά

Προφυλάξεις ασφαλείας
Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προφυλάξεις που 
περιγράφονται παρακάτω.

Για τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το παρόν 
εγχειρίδιο. 

 Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το προϊόν χωρίς την παρουσία ειδικού.

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ LOSSNAY
ΜΟΝΤΕΛΑ:

Οδηγίες λειτουργίας (για το χρήστη)

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απαγορεύεται

Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη μονάδα σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου 
αερίου. 
(Η ανάφλεξη που προκαλεί το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη).
Ανοίξτε το παράθυρο για να αερίσετε το χώρο.

Μην 
αποσυναρμολογείτε

Μην τροποποιείτε και μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα.
(Κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού).

Μη βρέχετε

Μη βρέχετε τη μονάδα και το τηλεχειριστήριο.
(Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).

Μην αγγίζετε

Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή κάποια αιχμηρά αντικείμενα στην υποδοχή εισόδου ή 
εξόδου του αέρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος.
(Η μη συμμόρφωση με αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό).

Απαγορεύονται 
τα βρεγμένα 

χέρια

Μη χειρίζεστε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια. 
(Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).

Μόνο R410A
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Προφυλάξεις ασφαλείας (συνέχεια)

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες (40°C ή υψηλότερη), 
φωτιά ή σε περιβάλλοντα με έντονο καπνό. 
(Ενδεχόμενο πυρκαγιάς).
Κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση της μονάδας, χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο 
ψυκτικό μέσο (R410A) για την πλήρωση των γραμμών ψυκτικού. Μην το αναμιγνύετε με 
άλλο ψυκτικό μέσο και μην αφήνετε τον αέρα να παραμένει μέσα στις γραμμές.
Εάν αναμιχθεί αέρας με το ψυκτικό μέσο, ενδέχεται να προκαλέσει πολύ υψηλή πίεση στη 
γραμμή ψυκτικού, με ενδεχόμενο έκρηξης και άλλους κινδύνους.
Η χρήση ψυκτικού μέσου διαφορετικού από αυτό που καθορίζεται για το σύστημα θα προκαλέσει 
μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία του συστήματος ή ζημιά στο σύστημα. Στη χειρότερη 
περίπτωση, μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να υπονομεύσει την ασφάλεια του προϊόντος.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα κάτω από τη μονάδα τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν 
προβλήματα σε περίπτωση που βραχούν.
(Η απόφραξη αποστράγγισης εξαιτίας σκόνης και υψηλής υγρασίας (80% ή υψηλότερη) ή η 
παρατεταμένη χρήση κατά τον κλιματισμό ενδέχεται να οδηγήσει σε δημιουργία σταγόνων οι 
οποίες στάζοντας θα μπορούσαν να βρέξουν ή να λερώσουν οικιακές συσκευές).
Το χειμώνα, μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε λειτουργία παράκαμψης κατά τη θέρμανση.
(Το νερό που θα δημιουργηθεί από τη συμπύκνωση ενδέχεται να στάξει και να λερώσει τις 
επιφάνειες της οροφής).
Μην αγγίζετε τους σωλήνες ψυκτικού μέσου με γυμνά χέρια κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του συστήματος.
(Η μη συμμόρφωση με αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε κρυοπαγήματα ή εγκαύματα).
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, όπως απορρυπαντικά, κατά τον καθαρισμό και τη 
συντήρηση.
(Η μη συμμόρφωση με αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση ή 
σπάσιμο της μονάδας).

Οι παρεχόμενες
οδηγίες

πρέπει να 
τηρούνται.

Τοποθετήστε τα εξαρτήματα τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας μετά τη συντήρηση. 
(Η πτώση των εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό).
Κατά τις εργασίες συντήρησης να φοράτε γάντια. 
(Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού).
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αποζεύξης ηλεκτρικής παροχής είναι απενεργοποιημένος 
όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
(Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, διαρροής ρεύματος ή πυρκαγιάς ως συνέπεια φθοράς της μόνωσης).
Μετά την απολύμανση των εσωτερικών χώρων με χημικά μέσα, φροντίστε να τους αερίσετε πολύ 
καλά για να εξουδετερωθούν όλα τα χημικά και αέρια πριν από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.
(Τα χημικά ή τα αέρια που εκλύονται από τα χημικά μέσα επικολλώνται ή απορροφώνται από τη 
μονάδα και ενδέχεται να τη διαβρώσουν ή να την παραμορφώσουν).
Κατά την απολύμανση σε εσωτερικούς χώρους με χημικά μέσα, διακόψτε τη λειτουργία και 
καλύψτε τη μονάδα με ένα κάλυμμα για να αποτραπεί το πιτσίλισμα χημικών στη μονάδα.
(Τα χημικά ή τα αέρια που εκλύονται από τα χημικά μέσα επικολλώνται στη μονάδα και ενδέχεται να 
την παραμορφώσουν). Επίσης, τα χημικά διαχέονται προς κάθε κατεύθυνση κι αυτό είναι επικίνδυνο).

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι παρεχόμενες
οδηγίες

πρέπει να 
τηρούνται.

Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική παροχή και τάση όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.
(Η χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής παροχής μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία).
Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αποζεύξης 
ηλεκτρικής παροχής στον πίνακα έχει απενεργοποιηθεί.
(Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού).
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οτιδήποτε μη φυσιολογικό (οσμή καμένου ή άλλο), 
διακόψτε τη λειτουργία, απενεργοποιήστε το διακόπτη αποζεύξης ηλεκτρικής παροχής 
στον πίνακα και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. 
(Η συνέχιση της λειτουργίας σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά ή ζημιά).
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον 
αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό για να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.
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Ελληνικά

Ονομασίες εξαρτημάτων

Εναλλάκτης θερμότητας

Αντλία αποστράγγισης

Κουτί ελέγχου 

Θερμίστρας αέρα παροχής
(Μόνο για τα μοντέλα GUG-02 και 
03SL-E)

Σημείωση
•  Η αντλία αποστράγγισης λειτουργεί πάντα σε ψύξη και συνεχίζει να 

λειτουργεί για έξι λεπτά μετά τη διακοπή της μονάδας.

Οι παρεχόμενες
οδηγίες

πρέπει να 
τηρούνται.

Προειδοποίηση για το ψυκτικό μέσο (αέριο φρέον)
Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου και επαφής του με φλόγες δημιουργούνται τοξικά αέρια. 
Καθώς αυτό το ψυκτικό είναι βαρύτερο από το ειδικό βάρος του αέρα, επικάθεται στο πάτωμα 
των δωματίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια οξυγόνου. 
Διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου
Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου, σβήστε το φούρνο και άλλες πηγές φωτιάς. Αερίστε καλά 
το χώρο ανοίγοντας τις πόρτες και τα παράθυρα. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. 
Αποφεύγετε την εγκατάσταση στους παρακάτω χώρους
Η εγκατάσταση στους παρακάτω χώρους ενδέχεται να διαβρώσει τη μονάδα, να προκαλέσει 
διαρροή αερίου, να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση ή να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα. 
- Χώροι στους οποίους ενδέχεται να παρουσιαστεί διαρροή εύφλεκτου αερίου
- Χώροι στους οποίους υπάρχουν υλικά που επηρεάζουν τη λειτουργία του εξοπλισμού, όπως 

θειούχα αέρια, χλωριούχα αέρια, οξέα, αλκάλιο
- Σε κινούμενα μέσα, όπως οχήματα και πλοία
- Χώροι με εξοπλισμό υψηλής συχνότητας
- Χώροι στους οποίους χρησιμοποιούνται συχνά καλλυντικά προϊόντα και ειδικά σπρέι
- Χώροι με πολλή σκόνη και υγρασία
- Χώροι με αιθάλη στον αέρα
- Χώροι με μεγάλη ποσότητα αλάτων όπως παραθαλάσσιες τοποθεσίες
- Χώροι στους οποίους η εξωτερική μονάδα ενδέχεται να αποκλείεται από το χιόνι
- Χώροι με σπινθήρες, όπως, κοντά σε φλόγες ή από εκτόξευση μετάλλου κατά τη συγκόλληση

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) με μειωμένες φυσικές, 
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη 
πείρα και γνώσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρέχεται επίβλεψη 
ή επιτήρηση στη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 
Προσέχετε τα παιδιά και φροντίστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 
(Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, από 
άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν 
διαθέτουν την απαραίτητη πείρα και γνώσεις, με την προϋπόθεση ότι τους παρέχεται 
επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εξασφαλίζεται το 
γεγονός ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν 
με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από 
παιδιά χωρίς την απαραίτητη επιτήρηση).

Προφυλάξεις ασφαλείας (συνέχεια)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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Διαμόρφωση του συστήματος

Μοτίβο συστήματος X [ένα τηλεχειριστήριο]

Μοτίβο συστήματος Y [δύο τηλεχειριστήρια]

Μοτίβο συστήματος Z [συνδυασμός με εσωτερική μονάδα City Multi (σύνδεση M-NET)]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Εξωτερική μονάδα
Μονάδα Lossnay

Ηλεκτρική παροχή

Τηλεχειριστήριο Lossnay
(PZ-61DR-E)

Ηλεκτρική παροχή

Μονάδα με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil)

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Εξωτερική μονάδα
Μονάδα Lossnay

Ηλεκτρική παροχή

Τηλεχειριστήριο Lossnay
(PZ-61DR-E εάν απαιτείται)Τηλεχειριστήριο MA

(εάν απαιτείται)

Ελεγκτής συστήματος M-NET
(εάν απαιτείται)

Εσωτερική μονάδα City Multi 
(διασύνδεση με μονάδα Lossnay)

Ηλεκτρική παροχή

Μονάδα με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil)

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Εξωτερική μονάδα
Μονάδα Lossnay

Ηλεκτρική παροχή

Ηλεκτρική παροχή

Μονάδα με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil)

Το ειδικό τηλεχειριστήριο για τη μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης 
(Dx-coil) σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται ως "PZ-01RC".
Δεν πρόκειται για επίσημη ονομασία μοντέλου.

[Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα επιστροφής]
Το σύστημα της μονάδας Lossnay και της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η θερμοκρασία του αέρα 
επιστροφής να διατηρείται κοντά στα επίπεδα ρύθμισής της.

[Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα παροχής]
Το σύστημα της μονάδας Lossnay και της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η θερμοκρασία του αέρα 
παροχής να διατηρείται κοντά στα επίπεδα ρύθμισής της.

* Τα επίπεδα ρύθμισης της θερμοκρασίας συνιστάται να είναι ίδια ή περίπου ίδια με τη θερμοκρασία της μονάδας κλιματισμού.

Βασική λειτουργία του συστήματος

OA: Αέρας εξωτερικού
EA: Αέρα εξαγωγής

SA: Αέρας παροχής
RA: Αέρας επιστροφής
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Ελληνικά

Διαμόρφωση του συστήματος (συνέχεια)
Χειρισμός από τηλεχειριστήρια

Μοτίβο συστήματος X Μοτίβο συστήματος Y Μοτίβο συστήματος Z
ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. Από PZ-01RC Από PZ-01RC ή 

PZ-61DR-E *1
Από ένα τηλεχειριστήριο ή όταν είναι ΕΝΕΡΓ./
ΑΠΕΝΕΡΓ. η εσωτερική μονάδα *2

Λειτουργίας 
[Θέρμανση / Ψύξη / Ανεμιστήρας]

Από PZ-01RC Από PZ-01RC Μόνο από PZ-01RC *3

Ρύθμιση θερμοκρασίας Από PZ-01RC Από PZ-01RC Μόνο από PZ-01RC *3
Ταχύτητα ανεμιστήρα 
[FS1 / FS2 / FS3 / FS4]

Σταθεροποιημένη στη 
ρύθμιση FS4 *4

Μπορεί να αλλάξει από 
PZ-61DR-E.

Μπορεί να αλλάξει από PZ-61DR-E, ελεγκτή 
συστήματος M-NET ή τηλεχειριστήριο MA (για την 
εσωτερική μονάδα). Οι επιλέξιμες ταχύτητες ανεμιστήρα 
εξαρτώνται από το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου.

Λειτουργία εξαερισμού 
[ανάκτηση θερμότητας / παράκαμψη / αυτόματη]

Σταθεροποιημένη στην 
αυτόματη λειτουργία *5

Μπορεί να αλλάξει από 
PZ-61DR-E.

Μπορεί να αλλάξει από το PZ-61DR-E ή τον 
ελεγκτή συστήματος M-NET.

Παρατηρήσεις - - Η παρακολούθηση ή η λειτουργία της μονάδας με 
στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) δεν μπορεί να 
πραγματοποιείται από τον ελεγκτή συστήματος M-NET.

*1: Όταν ένα από τα δύο τηλεχειριστήρια είναι ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ., η λειτουργία του άλλου τηλεχειριστηρίου συγχρονίζεται ανάλογα.
*2: Όταν ένα από τα τρία τηλεχειριστήρια είναι ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ., η λειτουργία των άλλων δύο τηλεχειριστηρίων συγχρονίζεται ανάλογα.
 Ή όταν η εσωτερική μονάδα είναι ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ., το σύστημα της μονάδας Lossnay και της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-

coil) συγχρονίζεται ανάλογα.
*3: Δεν υπάρχει δυνατότητα χειρισμού από τον ελεγκτή συστήματος M-NET ούτε από το τηλεχειριστήριο MA της εσωτερικής μονάδας.
*4: Οι ταχύτητες του ανεμιστήρα μπορούν να αλλάζουν ανά είσοδο 0-10 VDC ή επαφή χωρίς τάση και, εάν είναι απαραίτητο, να σταθεροποιηθεί σε 

ταχύτητα 3.
*5: Η λειτουργία εξαερισμού έχει οριστεί σε λειτουργία ανάκτησης θερμότητας κατά τις λειτουργίες θέρμανσης και ανεμιστήρα.
 Εάν είναι απαραίτητο, η λειτουργία εξαερισμού μπορεί να οριστεί σε λειτουργία παράκαμψης εξαερισμού από επαφή χωρίς τάση.

Βασική 
λειτουργία

Μοτίβο συστήματος X Μοτίβο συστήματος Y Κατάσταση της μονάδας

Τηλεχειριστήριο της μονάδας με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) (PZ-01RC)

Τηλεχειριστήριο της μονάδας Lossnay 
(PZ-61DR-E)

Τηλεχειριστήριο της μονάδας με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) (PZ-01RC)

Μονάδα 
Lossnay

Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης 
(Dx-coil)

ΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ.

Θέρμανση
Ψύξη
Ανεμιστήρας
Αυτόματος

Εξαερισμός

Θέρμανση και ψύξη: Θερμότητα ΕΝΕΡΓ. 
ή Θερμότητα ΑΠΕΝΕΡΓ. ανάλογα με τις 
συνθήκες της θερμοκρασίας
Ανεμιστήρας: Πάντα Θερμότητα 
ΑΠΕΝΕΡΓ. (μόνο εξαερισμός)
Αυτόματο: Διατίθεται μόνο σε χειριστήριο 
θερμοκρασίας άερα επιστροφής

Ρύθμιση 
θερμοκρασίας

Ταχύτητα 
ανεμιστήρα

Σταθεροποιημένη σε ταχύτητα 
ανεμιστήρα 4
(Η ταχύτητα του ανεμιστήρα 
μπορεί να αλλάξει από 
εξωτερική είσοδο σε μονάδα 
Lossnay και να σταθεροποιηθεί 
σε ταχύτητα ανεμιστήρα 3, 
εφόσον απαιτείται).

Λειτουργεί σε 
επιλεγμένη 
ταχύτητα 
ανεμιστήρα

Όταν η μονάδα Lossnay μεταβαίνει 
σε λειτουργία ταχύτητας ανεμιστήρα 
1 ή 2 σε λειτουργία ενεργοποίησης 
θερμότητας, η μονάδα με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) 
μεταβαίνει υποχρεωτικά σε λειτουργία 
απενεργοποίησης θερμότητας.

Λειτουργία 
εξαερισμού

Σταθεροποιημένη στην 
αυτόματη λειτουργία
(Η λειτουργία εξαερισμού 
είναι πάντα η λειτουργία 
ανάκτησης θερμότητας 
κατά τις λειτουργίες 
θέρμανσης και 
ανεμιστήρα).

Λειτουργεί σε 
επιλεγμένη 
λειτουργία 
εξαερισμού

Η μονάδα με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil) μπορεί να 
ενεργοποιήσει τη θερμότητα 
σε οποιαδήποτε λειτουργία 
εξαερισμού ανάλογα με τις συνθήκες 
θερμοκρασίας.

ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ.

Για το μοτίβο Z του συστήματος, οι λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το μοντέλο των τηλεχειριστηρίων.

Όταν ένα από τα δύο τηλεχειριστήρια είναι ΕΝΕΡΓ., η 
λειτουργία του άλλου τηλεχειριστηρίου συγχρονίζεται ανάλογα.

Δεν μπορεί να αλλάξει από το 
τηλεχειριστήριο PZ-61DR-E.

Θέρμανση/Ψύξη/
Ανεμιστήρας/Αυτόματη

Δεν μπορεί να αλλάξει από το 
τηλεχειριστήριο PZ-61DR-E.

Ταχύτητα του 
ανεμιστήρα 1, 2, 3 ή 4

Δεν μπορεί να αλλάξει από 
το τηλεχειριστήριο PZ-01RC.

Ανάκτηση θερμότητας/
Παράκαμψη/Αυτόματη

Δεν μπορεί να αλλάξει από 
το τηλεχειριστήριο PZ-01RC.

Όταν ένα από τα δύο τηλεχειριστήρια είναι ΑΠΕΝΕΡΓ., η 
λειτουργία του άλλου τηλεχειριστηρίου συγχρονίζεται ανάλογα.
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Τηλεχειριστήριο (PZ-01RC)
1. Ονομασίες και λειτουργίες των στοιχείων του εκεγκτή

Οθόνη Η βασική οθόνη μπορεί να προβάλλεται με δύο διαφορετικούς τρόπους: πλήρης και βασικός.
Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Πλήρης". 

Fri

Mode Temp.

Fan

Room

Cool Set temp.

Fri

Cool

Mode Temp.

Set temp.
1

2

3

4

5

4

3

dcba0

6

8

1

9

7

e

5

2

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.
4 Ταχύτητα ανεμιστήρα

Εμφανίζεται όταν η μονάδα είναι 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Εδώ εμφανίζεται η προ-ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.

Εμφανίζεται όταν η λειτουργία ΕΝΕΡΓ./
ΑΠΕΝΕΡΓ. ελέγχεται κεντρικά.

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.

Εμφανίζεται όταν τα κουμπιά είναι κλειδωμένα.Εδώ εμφανίζεται η λειτουργία της μονάδας 
με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil).

Εμφανίζεται όταν η λειτουργία ελέγχεται 
κεντρικά.

c

2 Προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία

6

01 Κατάσταση λειτουργίας

7

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η 
λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.

a

Εμφανίζεται όταν η προ-ρυθμισμένη 
θερμοκρασία ελέγχεται κεντρικά.

8

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένος ο 
εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης.

b

Εμφανίζεται όταν το εύρος προ-ρυθμισμένης 
θερμοκρασίας είναι περιορισμένο.

e

Εδώ εμφανίζονται οι λειτουργίες των 
αντίστοιχων κουμπιών.

5 Οδηγός λειτουργιών κουμπιών

Εμφανίζεται με τη θερμοκρασία δωματίου.

d

3 Ρολόι

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία 
δωματίου.
Διαγράψτε τις θερμοκρασίες δωματίου στην 
αρχική ρύθμιση όταν έχει επιλεγεί έλεγχος 
θερμοκρασίας αέρα παροχής

Σημείωση
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου 

PZ-61DR-E, ανατρέξτε στο βιβλίο οδηγιών του PZ-61DR-E.

9 Θερμοκρασία δωματίου

Πλήρης εμφάνιση

Βασική λειτουργία

* Εμφανίζονται όλα τα εικονίδια προς επεξήγηση.

Κουμπιά λειτουργίας

5

6

1234

7 8 9 0

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη μονάδα με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil).

1 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Ο φωτισμός της λυχνίας είναι πράσινος 
όσο η μονάδα είναι σε λειτουργία. 
Αναβοσβήνει όταν εκκινείται το 
τηλεχειριστήριο ή όταν υπάρχει σφάλμα.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Βασική οθόνη: Πατήστε για να αλλάξετε τη 
λειτουργία.
Βασικό μενού: Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
μετακινήσετε προς τα κάτω τον κέρσορα.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Βασική οθόνη: Πατήστε αυτό το κουμπί για 
να μειώσετε τη θερμοκρασία.
Βασικό μενού: Πατήστε αυτό το κουμπί για 
να μετακινήσετε προς τα επάνω τον κέρσορα.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
επαναφέρετε το Βασικό μενού.

Βασική οθόνη: Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
αυξήσετε τη θερμοκρασία. 
Βασικό μενού: Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις λειτουργίας.
Όταν ο οπισθοφωτισμός είναι 
απενεργοποιημένος, με την πίεση 
οποιουδήποτε κουμπιού ο φωτισμός 
αυτός θα ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει 
αναμμένος για μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, ανάλογα με την οθόνη. 

Βασική οθόνη: Μη διαθέσιμο.
Βασικό μενού: Πατήστε αυτό το κουμπί για 
να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.

6 Λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

2 Κουμπί SELECT 

7 Κουμπί λειτουργίας   F1

3 Κουμπί RETURN

8 Κουμπί λειτουργίας   F2

4 Κουμπί MENU                

9 Κουμπί λειτουργίας   F3

5 Οπισθοφωτισμός LCD

0 Κουμπί λειτουργίας   F4

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp.

Cool

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Οι λειτουργίες των κουμπιών αλλάζουν 
ανάλογα με την οθόνη. Ανατρέξτε στον 
οδηγό λειτουργίας κουμπιών που 
εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης 
LCD για τις λειτουργίες που παρέχουν σε 
μια συγκεκριμένη οθόνη.
Όταν το σύστημα ελέγχεται κεντρικά, δεν 
θα εμφανιστεί ο οδηγός λειτουργίας 
κουμπιού που αντιστοιχεί στο κλειδωμένο 
κουμπί.

Βασική οθόνη Main menu (Βασικό μενού)

Οδηγός λειτουργίας
7 8 9 0 7 8 9 0

Διασύνδεση ελεγκτή

• Όταν ο οπισθοφωτισμός είναι απενεργιοποιημένος, με το πάτημα σε 
οποιοδήποτε κουμπί ο οπισθοφωτισμός ενεργοποιείται και δεν εκτελεί τις 
λειτουργίες του. (εκτός από το κουμπί  ON/OFF )

• Οι περισσότερες ρυθμίσεις (εκτός από την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, 
θερμοκρασία) μπορούν να πραγματοποιηθούν από την οθόνη μενού. 
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Τηλεχειριστήριο (PZ-01RC) (συνέχεια)
2. Αρχικές ρυθμίσεις
Από τη Βασική οθόνη, πατήστε το κουμπί “MENU”, επιλέξτε “Initial setting” (Αρχική ρύθμιση) και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου 
στην οθόνη που εμφανίζεται.

· Main/Sub (Κύρια/Δευτερεύουσα)
· Clock (Ρολόι)
· Main display (Βασική οθόνη)
· Contrast (Αντίθεση)
· Display details (Λεπτομέρειες οθόνης)
   -Clock (Ρολόι)
   -Temperature (Θερμοκρασία)
   -Room temp. (Θερμ. δωματίου)
   -Auto mode (Auto cooling/heating operation) (Αυτόματη λειτουργία (Λειτουργία αυτόματης ψύξης/θέρμανσης))
· Auto mode (Auto cooling/heating operation) (Αυτόματη λειτουργία (Λειτουργία αυτόματης ψύξης/θέρμανσης))
· Administrator password (Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή)
· Language selection (Επιλογή γλώσσας)

(1) Ρύθμιση Main/Sub (Κύρια/Δευτερεύουσα)
Μην αλλάζετε την εργοστασιακή ρύθμιση.
Απαγορεύεται η χρήση δύο τηλεχειριστηρίων συνδεδεμένων σε μία μονάδα 
με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil).

(2) Ρύθμιση ρολογιού
Η ρύθμιση του ρολογιού είναι αναγκαία για την εμφάνιση της ώρας, τον 
εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη, τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη και το ιστορικό 
σφαλμάτων.
Πραγματοποιήστε ρύθμιση του ρολογιού κατά την αρχική χρήση της μονάδας 
ή μετά από παρατεταμένη αδράνειά της.

(3) Ρύθμιση βασικής οθόνης
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά F3 ή F4 για να ορίσετε την προβολή σε Πλήρη 
ή Βασική μορφή. (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Πλήρης).

(4) Ρυθμίσεις λεπτομερειών οθόνης τηλεχειριστηρίου
Πραγματοποιήστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις των στοιχείων που αφορούν το 
τηλεχειριστήριο.
Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
[1] Εμφάνιση ρολογιού

[2] Ρύθμιση μονάδων θερμοκρασίας

[3] Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου
Ρυθμίστε στην επιλογή “No” (Όχι) για τον έλεγχο της θερμοκρασίας αέρα 
παροχής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

[4]  Ρύθμιση εμφάνισης Auto mode (Αυτόματη λειτουργία) (Λειτουργία 
αυτόματης ψύξης/θέρμανσης) (μόνο έλεγχος θερμοκρασίας αέρα 
επιστροφής)

(Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι “Yes” (Ναι)).
·  Yes (Ναι):  Η ένδειξη “AUTO COOL” (Αυτόματη ψύξη) ή “AUTO HEAT” 

(Αυτόματη θέρμανση) εμφανίζεται κατά τη λειτουργία Auto mode 
(Αυτόματη λειτουργία) (Αυτόματη λειτουργία ψύξης/θέρμανσης).

·  No (Όχι):  μόνο η ένδειξη “AUTO” (Αυτόματη) εμφανίζεται κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας Auto mode (Αυτόματη λειτουργία) (Αυτόματη 
λειτουργία ψύξης/θέρμανσης).

(5) Ρύθμιση Auto mode (Αυτόματη λειτουργία) (Λειτουργία αυτόματης ψύξης/
θέρμανσης) (μόνο έλεγχος θερμοκρασίας αέρα επιστροφής)

· Yes (Ναι):  η λειτουργία Auto mode (Αυτόματη λειτουργία) (Αυτόματη 
λειτουργία ψύξης/θέρμανσης) μπορεί να επιλεγεί στη ρύθμιση 
τρόπου λειτουργίας.

· No (Όχι):  Η λειτουργία Auto mode (Αυτόματη λειτουργία) (Αυτόματη 
λειτουργία ψύξης/θέρμανσης) δεν μπορεί να επιλεγεί στη 
ρύθμιση τρόπου λειτουργίας.

(Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι “Yes” (Ναι)).

(6) Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή
•  Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης διαχειριστή είναι “0000”. Αλλάξτε τον αρχικό 

κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 
Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό για όσους τον χρειάζονται.

•  Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή σας, μπορείτε να 
επαναφέρετε τον κωδικό στον αρχικό κωδικό “0000” πατώντας παρατεταμένα 
ταυτόχρονα τα κουμπιά F1 και F2 για τρία δευτερόλεπτα στην οθόνη 
ρύθμισης κωδικού πρόσβασης διαχειριστή.

•  Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή απαιτείται για να κάνετε ρυθμίσεις στα 
ακόλουθα στοιχεία.
· Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
· Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη
· Ρύθμιση περιορισμών

Select:
Cursor

Display details
Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

Change

No  24h
°C / °F / 1°C
Yes / No
Yes / No



Gre-8

Τηλεχειριστήριο (PZ-01RC) (συνέχεια)
3. Βασικές λειτουργίες

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας

Ενεργοποίηση και επιλογή κατάστασης λειτουργίας

Προκαθορίστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

Λειτουργία αυτόματης ψύξης/θέρμανσης

Πατήστε το κουμπί 1 ( ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. ). 
Πατήστε το κουμπί 7 ( F1 ) για να δείτε τις 
λειτουργίες.

Κατάσταση λειτουργίας Εύρος προ-ρυθμισμένης θερμοκρασίας
Ψύξη (Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα παροχής) 12 – 30 ºC (54 – 87 ºF)
Ψύξη (Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα επιστροφής) 19 – 30 ºC (67 – 87 ºF)
Θέρμανση 17 – 28 ºC (63 – 83 ºF)
Λειτουργία αυτόματης ψύξης/θέρμανσης 19 – 28 ºC (67 – 83 ºF)
Ανεμιστήρας Δεν ρυθμίζεται

Cool Fan Auto Heat

Auto cool Auto heat

* Η ρύθμιση του περιορισμού του εύρους θερμοκρασίας θα 
εφαρμοστεί κατά προτίμηση, αν υπάρχει. Αν η τιμή ρύθμισης είναι 
εκτός του εύρους, θα εμφανιστεί μήνυμα "Temp. range locked" 
(Εύρος θερμοκρασίας κλειδωμένο).

1
2 Θα ανάψει η λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και η οθόνη LCD.

F1

*1  Η μορφή της λειτουργίας διατίθεται όταν έχει επιλεγεί ο 
έλεγχος θερμοκρασίας του αέρα επιστροφής.

Ψύξη Θέρμανση

Πατήστε το κουμπί 8 ( F2 ) για να μειώσετε την προκαθορισμένη θερμοκρασία. 
Πατήστε το κουμπί 9 ( F3 ) για να αυξήσετε την προκαθορισμένη θερμοκρασία. 
* Με ένα πάτημα αλλάζει την τιμή κατά 1ºC (1ºF).

Πατήστε το κουμπί 1 ( ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. ). 
Πατήστε το κουμπί 7 ( F1 ) για να εμφανιστεί η 
λειτουργία "Αυτόματη".

1
2

F1

Όταν η θερμοκρασία δωματίου ε ίναι  υψηλότερη από την 
προκαθορισμένη θερμοκρασία, ξεκινά η λειτουργία ψύξης. 
Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από την 
προκαθορισμένη θερμοκρασία, ξεκινά η λειτουργία θέρμανσης.

* Η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας ("Αυτόματη ψύξη" ή "Αυτόματη θέρμανση") θα εμφανιστεί αφού οριστεί η λειτουργία. 
   Εάν η ρύθμιση "Εμφάνιση/Απόκρυψη της ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία" έχει οριστεί σε "Απόκρυψη" κατά την αρχική 

ρύθμιση, θα εμφανίζεται μόνο η επιλογή "Αυτόματη".

Όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.
Ελέγξτε την κατάσταση σφάλματος, σταματήστε τη λειτουργία και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σας.

F1 F2 F3 F4

Error information
Error code
Error unit     IU
Ref. address       Unt#
Model name
Serial No.

ResetPage

Error information
Contact information
Dealer
    Tel

ResetPage

Reset error: Reset button

Reset error: Reset button

Θα εμφανιστούν ο κωδικός σφάλματος, η μονάδα σφάλματος, η 
διεύθυνση ψυκτικού μέσου, το όνομα μοντέλου μονάδας και ο 
σειριακός αριθμός.
Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός θα εμφανιστούν μόνο εάν 
οι πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί.

Πατήστε το κουμπί 7 ( F1 ) ή 8 ( F2 ) για να μεταβείτε στην επόμενη 
σελίδα.

Εάν έχουν καταχωρηθεί, τότε θα εμφανιστούν τα στοιχεία επικοινωνίας 
(αριθμός τηλεφώνου αντιπροσώπου).

αναβοσβήνει

A u t o  ( Α υ τ ό μ α τ ο )  ( Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 
αυτόματης ψύξης/θέρμανσης)
  *1

Ανεμιστήρας
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Τηλεχειριστήριο (PZ-01RC) (συνέχεια)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

5. Χρονοδιακόπτης και Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης

6. Συντήρηση

7. Άλλα

Χρονοδιακόπτης

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης συντήρησης

Οι ρυθμίσεις του Χρονοδιακόπτη και του Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη 
μπορούν να γίνουν από το τηλεχειριστήριο.
Πατήστε το κουμπί 4 ( MENU ) για να μεταβείτε στο Βασικό μενού και 
μετακινήστε τον κέρσορα στην επιθυμητή ρύθμιση με το κουμπί 7 ( F1 ) 
ή 8 ( F2 ). 

Οι παρακάτω λειτουργίες ΔΕΝ είναι διαθέσιμες.
(1) Στο βασικό μενού (πατήστε το κουμπί 4 (MENU), εμφανίζεται το βασικό μενού).

• “Vane Louver Vent (Lossnay)” (Πτερύγιο φτερωτής/Περσίδα/Άνοιγμα (Lossnay))
• “High power” (Υψηλή ισχύς)
• “OU silent mode” (Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας) 
• Στο μενού “Energy saving” (Εξοικονόμηση ενέργειας), η λειτουργία “schedule” 

(προγραμματισμού) ΔΕΝ είναι διαθέσιμη.
• “Filter information” (Πληροφορίες φίλτρου)
• “Maintenance” (Συντήρηση)
• Στο μενού “Service” (Συντήρηση), την επιλογή “Drain pump test run” 

(Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας αποστράγγισης), οι λειτουργίες “Check” 
(Έλεγχος) ΔΕΝ είναι διαθέσιμες, εκτός από την επιλογή “Request code” 
(Κωδικός αιτήματος) στη λειτουργία “Check” (Έλεγχος).

• Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Η λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μπορεί να οριστεί 
ανά πεντάλεπτα διαστήματα.

• Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης
Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να οριστεί σε 
τιμή από 30 έως 240 σε δεκάλεπτα διαστήματα.

• Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης διαχειριστή είναι "9999". 
Αλλάξτε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό για 
όσους τον χρειάζονται.

• Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή σας, μπορείτε 
να επαναφέρετε τον κωδικό στον αρχικό κωδικό "9999" 
πιέζοντας παρατεταμένα ταυτόχρονα τα κουμπιά F1 και F2 για 
τρία δευτερόλεπτα στην οθόνη ρύθμισης κωδικού πρόσβασης 
συντήρησης.

Μπορεί να οριστεί λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 
μια εβδομάδα.
Για κάθε ημέρα μπορούν να ρυθμιστούν έως οκτώ πρότυπα 
λειτουργίας.

Σημείωση
• Οι οδηγίες λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο PZ-01RC είναι ουσιαστικά 

παρόμοιες με τις οδηγίες του τηλεχειριστηρίου PAR-31MAA.
Ανατρέξτε στο παράρτημα του εγχειριδίου οδηγιών για το 
τηλεχειριστήριο PAR-31MAA, εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση:
• Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις λειτουργίες 

χρονοδιακόπτη και εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.
Χρονοδιακόπτης & 

Εβδομαδιαίος 
χρονοδιακόπτης

PZ-01RC PZ-61DR-E
Ελεγκτής 

συστήματος 
M-NET

Σύστημα X Διατίθεται - -

Σύστημα Y Να μη 
χρησιμοποιείται Διατίθεται -

Σύστημα Z Να μη 
χρησιμοποιείται Διατίθεται Διατίθεται

Ρυθμιζόμενο 
περιεχόμενο

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση 

Θερμοκρασία 
ρύθμισης 

Λειτουργία

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση 

Ταχύτητα 
ανεμιστήρα 
Νυχτερινός 
καθαρισμός

Εξαρτάται από 
τον τύπο των 

ελεγκτών
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Συντήρηση 
Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να πραγματοποιήσει τους 
παρακάτω ελέγχους περίπου μία φορά το χρόνο. 
Όταν η μονάδα χρησιμοποιείται για αρκετά χρόνια, τα εσωτερικά μέρη λερώνονται με αποτέλεσμα 
να μειώνεται η απόδοση. Αυτό συχνά προκαλεί δυσάρεστες οσμές, διαρροή νερού, δυσλειτουργία 
της μονάδας και απόφραξη του σωλήνα αποστράγγισης εξαιτίας βρωμιάς και σκόνης. 
Πριν πραγματοποιήσετε ελέγχους και συντήρηση, απενεργοποιήστε το διακόπτη της κεντρικής ηλεκτρικής παροχής. (Με αυτόν τον 
τρόπο αποτρέπεται η ενεργοποίηση της προστατευτικής λειτουργίας κατά τον έλεγχο).

Ελεγμένα μέρη
Συντήρηση και έλεγχος Σε περίπτωση παράβλεψης 

της συντήρησηςΜέρη προς έλεγχο Διορθωτικά μέτρα

Αντλία 
αποστράγγισης

Απόδοση αποστράγγισης νερού.
Θύρα εισόδου αντλίας για 
παρουσία βρωμιάς ή σκόνης.

Σε περίπτωση ύπαρξης βρωμιάς ή σκόνης, σκουπίστε 
την από τις κοιλότητες της επιφάνειας του δοχείου 
αποστράγγισης, της περιοχής αναρρόφησης και της θύρας 
εισόδου της αντλίας. Αν η αντλία αποστράγγισης είναι 
ιδιαίτερα βρώμικη, αντικαταστήστε τα εξαρτήματα. Αν, μετά 
τον καθαρισμό, η απόδοση αποστράγγισης του νερού έχει 
μειωθεί, αντικαταστήστε τα εξαρτήματα. 

Ελαττωματική 
αποστράγγιση νερού

•  Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως διαλυτικά, όξινα, αλκαλικά απορρυπαντικά ή νάιλον βούρτσες. (Η μη συμμόρφωση με αυτήν την 
προειδοποίηση μπορεί να καταστρέψει το πλαστικό).

•  Εάν επικολλήσει λάδι κοπής ή άλλο λάδι, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν το δοχείο αποστράγγισης είναι ιδιαίτερα βρώμικο, καθαρίστε το με 
ουδέτερο απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά το απορρυπαντικό. (Η παραμονή του απορρυπαντικού θα καταστρέψει το πλαστικό).

•  Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή ζεστό νερό με θερμοκρασία 40 ºC ή υψηλότερη. (Η μη συμμόρφωση με αυτήν την προειδοποίηση μπορεί 
να οδηγήσει σε παραμόρφωση).

• Η αντλία αποστράγγισης αποτελεί ανταλλακτικό εξάρτημα και πρέπει να αντικαθίσταται. 
• Αντικαταστήστε την αντλία αποστράγγισης κατά τη διακοπή της λειτουργίας εξαιτίας ανεπαρκούς άντλησης. (Τα έξοδα πρέπει να βαρύνουν τον 

πελάτη).
•  Μετά τη λειτουργία της μονάδας σε λειτουργία ψύξης για 2.100 ώρες (περίπου πέντε έτη), αναβοσβήνει η λυχνία LED στην πλακέτα 

κυκλώματος. Επιθεωρήστε και, εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε την αντλία αποστράγγισης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες, 
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

•  Κατά τη συναρμολόγηση, μην περιστρέφετε το σωλήνα.

Προφυλάξεις κατά τον καθαρισμό του δοχείου αποστράγγισης και της αντλίας αποστράγγισης

Αντικατάσταση της αντλίας αποστράγγισης

Πώς να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από την αντλία αποστράγγισης

Κάλυμμα συντήρησης
Δίσκος αποστράγγισης Αντλία αποστράγγισης

Βίδα
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης. 
 (7 βίδες για τις μονάδες GUG-01, 02SL-E, 6 βίδες για τη μονάδα 

GUG-03SL-E)
2. Σκουπίστε τη βρωμιά ή τη σκόνη που έχει κολλήσει στις κοιλότητες 

των επιφανειών του δοχείου αποστράγγισης, της περιοχής 
αναρρόφησης και της θύρας εισόδου της αντλίας ή από τις 
επιφάνειες της απόφραξης αποστράγγισης. 

3. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε με άφθονο νερό (περίπου 1.000 
cc). Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή της μονάδας. Ελέγξτε εάν 
το νερό απορρέει ελέγχοντας το διακόπτη δοκιμαστικής λειτουργίας 
της αντλίας αποστράγγισης (ενεργοποιήστε το κύκλωμα της 
μονάδας SW11-1). 

* Φροντίστε να μη χάσετε τις βίδες που αφαιρέσατε.

• Λάβετε υπόψη τις αναφερόμενες ώρες λειτουργίας ως ένα οδηγό για την αντικατάσταση.
Υπολογίστε κατά μέσο όρο δέκα ώρες λειτουργίας την ημέρα ή 420 ώρες λειτουργίας το έτος, που ισοδυναμεί σε δύο μήνες σε λειτουργία ψύξης.

Σημείωση: Οι παραπάνω ώρες δεν υποδεικνύουν εγγυημένο χρονικό διάστημα.
Σκεφτείτε την πρόωρη αντικατάσταση εάν η μονάδα λειτουργίας έχει τοποθετηθεί στους παρακάτω χώρους:
• Χώροι με υψηλή θερμοκρασία/υγρασία ή σε χώρους όπου οι αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία είναι απότομες
• Χώροι με έντονες διακυμάνσεις ηλεκτρικής παροχής (όπως η τάση, η συχνότητα ή η παραμόρφωση κυματομορφής). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη 
μονάδα εκτός των ορίων αντοχής.
• Χώροι με έντονες ταλαντώσεις ή κραδασμούς
• Χώροι με μεγάλη ποσότητα σκόνης ή αλάτων
• Χώροι με συχνή έναρξη/διακοπή ηλεκτρικής παροχής, ή για παρατεταμένη χρήση (π.χ. 24 ώρες κλιματισμού)
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■ Μετακίνηση της μονάδας
(1) Κατά την αφαίρεση και επανεγκατάσταση της μονάδας για επέκταση ή ανακατασκευή ή για τη μετακίνησή της σε άλλη τοποθεσία, 

επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο εκ των προτέρων. Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη μετακίνηση της συσκευής. Ισχύουν 
χρεώσεις κατασκευής. 

(2) Όταν η μονάδα γεμίζει με ψυκτικό μέσο κατά την εγκατάσταση ή κατά τη μετακίνησή της, μη χρησιμοποιείτε ψυκτικά μέσα διαφορετικά από τα 
συνιστώμενα. 

(3) Για πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του αερίου φρέον ή την απόρριψη της μονάδας, ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς ή πρότυπα. 

■ Χώρος εγκατάστασης
(1) Κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση της μονάδας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον εξειδικευμένο πωλητή. 
(2) Αποφύγετε την εγκατάσταση στους παρακάτω χώρους: περιγράφονται στην ενότητα       ΠΡΟΣΟΧΗ (σελίδα 2, 3)
(3) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε οριζόντια θέση ή έτσι ώστε η θύρα αποστράγγισης να βρίσκεται κάτω από αυτήν (εντός 1°). Διαφορετικά, 

ενδέχεται να στάξει νερό. 
(4) Κατά την εγκατάσταση της μονάδας σε χώρους όπως νοσοκομεία ή χώρους επικοινωνίας που απαιτούν ήσυχο περιβάλλον, λάβετε τα 

αναγκαία μέτρα για να θωρακίσετε τις πηγές δημιουργίας θορύβου.

Αλλαγή τοποθεσίας, θέση εγκατάστασης

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου Ρεύμα λειτουργίας (A) Ισχύς εισόδου (W)
Διαστάσεις (mm)

Βάρος (kg)
Πλάτος Βάθος Ύψος

GUG-01SL-E
Λιγότερο από 0,1 A

2,5 W (Θέρμανση / 
Ανεμιστήρας)

12,4 W (Ψύξη)

492 812 330 21
GUG-02SL-E 492 1034 394 26
GUG-03SL-E 461 1130 404 28

* Το ρεύμα λειτουργίας και η ισχύς εισόδου βασίζονται στις τιμές των 230 V/50 Hz.

Αν ακούσετε περίεργους ήχους, αν δεν εξέρχεται αέρας ή αν 
παρουσιαστεί οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, απενεργοποιήστε την 
τροφοδοσία του ρεύματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. 
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για το κόστος ελέγχου και τις 
εργασίες αποκατάστασης.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας σχετικά με την εξυπηρέτηση 
μετά την πώληση που παρέχεται για αυτό το προϊόν.

Τα εξαρτήματα που παρατίθενται παρακάτω συνιστούν ανταλλακτικά service. Συνιστάται τακτικός έλεγχος και τακτική αντικατάσταση ή 
αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης. Επιπλέον, τα έξοδα για τα ανταλλακτικά και οι εργασίες αντικατάστασης χρεώνονται στους πελάτες.

- Αντλία αποστράγγισης
- Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Συντήρηση και διάρκεια ζωής

Ενδελεχής έλεγχος Ελέγξτε τη μονάδα σας για καλύτερη λειτουργία!

Μήπως 
παρατηρήσατε;

● Ο ανεμιστήρας δεν δουλεύει όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
● Μη φυσιολογικός θόρυβος ή δονήσεις όσο η μονάδα δουλεύει.
● Αργές ή μη φυσιολογικές περιστροφές.

(Οι μηχανισμοί είναι εξαρτήματα που απαιτούν συντήρηση).
● Οσμή καμένου.
● Φθαρμένο ή κατεστραμμένο τμήμα εγκατάστασης.

Διακοπή 
λειτουργίας.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα. 
Στη συνέχεια, επικοινωνήστε 
με τον αντιπρόσωπο για 
να αποτρέψετε ενδεχόμενη 
βλάβη. Ο αντιπρόσωπος 
πρέπει να εκτιμήσει το 
κόστος.



Manufactured by: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
 TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8310 JAPAN



Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο για να χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν σωστά. 
Φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Βεβαιώνεστε ότι αυτό το CD-ROM και το Εγχειρίδιο εγκατάστασης παραδίδονται σε οποιουσδήποτε 
μελλοντικούς χρήστες.
Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου, αυτό πρέπει να 
εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Σύστημα Πολλαπλού Ελέγχου CITY και 
Κλιματιστικά Mr. Slim Mitsubishi

Tηλεχειριστηρίου ΜA   PAR-31MAA
Βιβλίο Οδηγιών

Ελληνικά



Mode Temp.

Cool Set temp.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικό 1

Μεγάλη, ευκρινής οθόνη

Οθόνη LCD Full-dot με μεγάλους χαρακτή-
ρες για εύκολη απεικόνιση

Χαρακτηριστικό 2

Απλή διάταξη πλήκτρων

Χαρακτηριστικό 3

Μεγάλα, εύκολα στην πίεση κουμπιά

Τα κουμπιά είναι έτσι 
τοποθετημένα σύμφωνα με τη 
χρήση ώστε να επιτρέπεται μια 
διαισθητική πλοήγηση.

Τα συχνά χρησιμοποιούμενα 
κουμπιά είναι μεγαλύτερα 
από άλλα κουμπιά, ώστε να 
εμποδίζεται αθέλητη πίεση άλλων 
κουμπιών.



Περιεχόμενα
Προφυλάξεις ασφαλείας ............................ 4
Ονομασίες και λειτουργίες των στοιχείων του τηλεχειριστηρίου ......... 6

Διασύνδεση τηλεχειριστηρίου ....................................6
Οθόνη ........................................................................8

Βασικές λειτουργίες ..................................... 12
Ισχύς ON/OFF .........................................................12
Ρυθμίσεις λειτουργίας, θερμοκρασίας και ταχύτητας ανεμιστήρα .........14

Συντήρηση ..................................................... 52

Αντιμετώπιση προβλημάτων ....................... 54

Προδιαγραφές ............................................... 56

Filter information (Πληροφορίες φίλτρου) ................52

Error information (Πληροφορίες σφαλμάτων) ..........54

Διαβάστε πριν από τη θέση σε λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ............... 10
Δομή μενού ..............................................................10
Επεξηγήσεις εικονιδίων ........................................... 11

Λίστα βασικού μενού ...............................................18
Περιορισμοί για το δευτερεύον τηλεχειριστήριο ..............19
Πλοήγηση μέσα από το Main menu (Βασικό μενού) ........20

Vane•Louver•Vent. (Lossnay) 
(Πτερύγιο φτερωτής•Περσίδα•Άνοιγμα. (Σύστημα Lossnay)) ...........22
High power (Υψηλή ισχύς)  ......................................24
Clock (Ρολόι) ...........................................................25
Timer (Χρονοδιακόπτης)
          On/Off timer (Χρονοδιακόπτης On/Off) .................26
          Auto-Off timer (Χρονοδιακόπτης Auto-Off) ............28
Weekly timer (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης) ...............30
OU silent mode (OU αθόρυβη λειτουργία) ..............32
Restriction (Περιορισμός) ........................................34
Energy saving (Εξοικονόμηση ενέργειας) ................38
Night setback (Νυχτερινή λειτουργία) ......................42
Manual vane angle (Χειροκίνητη γωνία πτερυγίου φτερωτής) ........44
Main display (Βασική οθόνη) ...................................46
Contrast (Αντίθεση) .................................................47
Language selection (Επιλογή γλώσσας) .................48
Function setting (Ρύθμιση λειτουργίας) ...................50

Πλοήγηση μέσα από το μενού .................... 18

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας ...... 22



4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για τη διασφάλιση της ασφάλειας, δώστε μεγάλη προσοχή στις προφυλάξεις αυτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

Υποδεικνύει κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή κατασκευαστικής βλάβης.

    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προφυλάξεις ασφαλείας

• Αφού διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο, παραδώστε το στον τελικό χρήστη για να το κρατήσει για τυχόν 
μελλοντική παραπομπή.

• Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική παραπομπή και ανατρέξτε σε αυτό όποτε χρειαστεί. Το 
εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στα άτομα που επισκευάζουν ή εγκαθιστούν σε άλλη θέση 
το τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο παραδίδεται σε οποιουσδήποτε μελλοντικούς χρήστες.

Γενικές προφυλάξεις

Για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης ηλεκτροπληξίας, 
δυσλειτουργιών, καπνού ή φωτιάς, μην χειρίζεστε τους διακόπτες/τα 
κουμπιά ή αγγίζετε άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα με βρεγμένα χέρια.

Για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης βραχυκυκλώματος, 
διαρροής ρεύματος, ηλεκτροπληξίας, δυσλειτουργιών, καπνού ή 
φωτιάς, μην πλένετε το τηλεχειριστήριο με νερό ή άλλα υγρά.

Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε χώρους όπου υπάρχουν 
μεγάλες ποσότητες λαδιού, ατμού, οργανικών διαλυτών ή 
διαβρωτικών αερίων, όπως π.χ. θειϊκό οξύ, ή σε χώρους 
όπου γίνεται συχνή χρήση όξινων/αλκαλικών διαλυμάτων 
ή σπρέι. Αυτές οι ουσίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά 
την απόδοση της μονάδας ή να προκαλέσουν διάβρωση 
ορισμένων μερών της μονάδας, γεγονός το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά.

Κατά την απολύμανση της μονάδας με χρήση οινοπνεύματος, 
εξαερίζετε επαρκώς το χώρο . Οι αναθυμιάσεις του 
οινοπνεύματος γύρω από τη μονάδα μπορεί να προκαλέσουν 
πυρκαγιά ή έκρηξη όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης τραυματισμού ή 
ηλεκτροπληξίας, πριν ψεκάσετε με χημικό στο χώρο γύρω από 
το τηλεχειριστήριο, διακόψτε τη λειτουργία του και σκεπάστε το 
τηλεχειριστήριο.

Για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης τραυματισμού ή 
ηλεκτροπληξίας, διακόψτε τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου και 
αποσυνδέστε το από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από τον 
καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επιθεώρηση του τηλεχειριστηρίου.

Εάν παρατηρηθεί ανωμαλία (π.χ. οσμή καμένου), σταματήστε 
τη λειτουργία , απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος και 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. Η συνεχόμενη χρήση του 
προϊόντος μπορεί να επιφέρει ηλεκτροπληξία, δυσλειτουργίες ή 
φωτιά.

Τοποθετήστε σωστά όλα τα απαιτούμενα καλύμματα, για να 
προστατέψετε το τηλεχειριστήριο από σκόνη και υγρασία. Η 
συγκέντρωση σκόνης και το νερό μπορεί να προκαλέσουν 
ηλεκτροπληξία, καπνό ή φωτιά.

    ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς ή έκρηξης, 
μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά και μην χρησιμοποιείτε 
εύφλεκτα σπρέι στο χώρο γύρω από το τηλεχειριστήριο.

Για τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης βλάβης στο 
τηλεχειριστήριο, μην ψεκάζετε με εντομοκτόνα σπρέι ή άλλα 
εύφλεκτα σπρέι απευθείας στο τηλεχειριστήριο.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο περιβαλλοντικής μόλυνσης, 
συμβουλευτείτε μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία για τη 
σωστή απόρριψη του τηλεχειριστηρίου. 

Για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης ηλεκτροπληξίας 
ή δυσλειτουργιών, μην χειρίζεστε τον πίνακα αφής, τους 
διακόπτες ή τα κουμπιά με μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα.
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Για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης τραυματισμού 
και ηλεκτροπληξίας, αποφύγετε την επαφή με τα αιχμηρά 
άκρα ορισμένων μερών της μονάδας.

Για την αποφυγή τραυματισμού από σπασμένα 
γυαλιά, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στα γυάλινα 
μέρη.

Για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης 
τραυματισμού, να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό 
κατά την εκτέλεση εργασιών στο τηλεχειριστήριο.

Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση ή την επισκευή του τηλεχειριστηρίου

    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ     ΠΡΟΣΟΧΗ
Η επισκευή και η μετακίνηση του τηλεχειριστηρίου 
θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο 
προσωπικό. Μην αποσυναρμολογείτε και μην 
εκτελείτε τροποποιήσεις στο τηλεχειριστήριο.
Εάν εκτελεστεί εγκατάσταση ή επισκευή με 
μη ενδεδειγμένο τρόπο, μπορεί να προκληθεί 
τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης 
βραχυκυκλώματος , ηλεκτροπληξίας , φωτιάς 
ή δυσλειτουργίας , μην αγγίζετε την πλακέτα 
κυκλωμάτων με εργαλεία ή με τα χέρια σας και μην 
αφήνετε να συγκεντρώνεται σκόνη στην πλακέτα 
κυκλωμάτων.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Για  τ ην  αποφυγή  πρόκλησης  βλάβης  στο 
τηλεχειριστήριο, να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα 
εργαλεία για την εγκατάσταση, την επιθεώρηση ή 
την επισκευή του τηλεχειριστηρίου.

Γ ι α  τ η ν  αποφυ γή  αποχρωμα τ ι σ μ ού ,  μη ν 
χρησιμοποιείτε βενζόλιο , αραιωτικά ή πανιά 
εμποτ ισμένα με χημ ικά γ ια τον καθαρ ισμό 
του τηλεχε ιρ ιστηρίου . Για να καθαρίσετε το 
τηλεχε ιρ ιστήριο , περάστε το πρώτα με ένα 
μαλακό πανί που έχετε διαβρέξει σε διάλυμα 
ήπιου απορρυπαντικού σε νερό και, στη συνέχεια, 
σκουπίστε το απορρυπαντικό με ένα βρεγμένο πανί 
και, κατόπιν, σκουπίστε το νερό με ένα στεγνό πανί.

Αυτό το τηλεχειριστήριο είναι σχεδιασμένο για χρήση 
αποκλειστικά και μόνο με το Σύστημα διαχείρισης 
κτηρίων της Mitsubishi Electric. Η χρήση αυτού του 
τηλεχειριστηρίου με άλλα συστήματα ή για άλλους 
σκοπούς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες.

Για  τ ην  αποφυγή  πρόκλησης  βλάβης  στο 
τηλεχειριστήριο, λάβετε τα μέτρα σας για την 
προστασία του από το στατικό ηλεκτρισμό.
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Ονομασίες και λειτουργίες των στοιχείων του τηλεχειριστηρίου
Διασύνδεση τηλεχειριστηρίου

Κουμπιά λειτουργίας

5

6

1234

7 8 9 0
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Πιέστε για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ (ON/OFF) την 
εσωτερική μονάδα.

1  Κουμπί  ON/OFF

Αυτή η λυχνία ανάβει πράσινη, όσο η 
μονάδα είναι σε λειτουργία. Αναβοσβήνει 
ενώ το τηλεχειριστήριο εκκινείται ή όταν 
υπάρχει σφάλμα.

Πιέστε για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Βασική οθόνη:  Πιέστε για να αλλάξετε τη 
κατάσταση λειτουργίας.

Βασικό μενού:  Πιέστε για να μετακινήσετε 
προς τα κάτω τον κέρσορα.

Πιέστε για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

Βασική οθόνη:  Πιέστε για να μειώσετε τη 
θερμοκρασία.

Βασικό μενού:  Πιέστε για να μετακινήσετε 
προς τα επάνω τον κέρσορα.

Πιέστε για να επαναφέρετε το Βασικό 
μενού.

Βασική οθόνη:  Πιέστε για να αυξήσετε τη θερμοκρασία. 
Βασικό μενού:  Πιέστε για να πάτε στην προηγούμενη 

σελίδα.

Θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις λειτουργίας.
Όταν ο οπίσθιος φωτισμός είναι 
απενεργοποιημένος, με την πίεση 
οποιουδήποτε κουμπιού ο φωτισμός 
αυτός θα ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει 
αναμμένος για μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, ανάλογα με την οθόνη. 

Βασική οθόνη:  Πιέστε για να αλλάξετε την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Βασικό μενού:  Πιέστε για να πάτε στην 
επόμενη σελίδα.

6 Λυχνία ON/OFF

2  Κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ 

7 Κουμπί λειτουργίας   F1

3  Κουμπί  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

8 Κουμπί λειτουργίας   F2

4  Κουμπί  ΜΕΝΟΥ          Σελίδα 20

9 Κουμπί λειτουργίας   F3

5 Οπισθόφωτο LCD

0 Κουμπί λειτουργίας   F4

Όταν ο οπίσθιος φωτισμός είναι 
απενεργοποιημένος, με την πίεση 
οποιουδήποτε κουμπιού ο φωτισμός 
αυτός θα ενεργοποιηθεί και η λειτουργία 
του δεν διεξάγεται. (εκτός του κουμπιού 
ON/OFF )

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool Auto

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Οι λειτουργίας των κουμπιών 
λειτουργίας αλλάζουν ανάλογα με 
την οθόνη. Ανατρέξτε στον οδηγό 
λειτουργίας κουμπιών που εμφανίζεται 
στο κάτω μέρος της οθόνης LCD για τις 
λειτουργίες που εξυπηρετούν σε μια 
συγκεκριμένη οθόνη.
Όταν το σύστημα ελέγχεται κεντρικά, 
δεν θα εμφανιστεί ο οδηγός 
λειτουργίας κουμπιού που αντιστοιχεί 
στο κλειδωμένο κουμπί.

Βασική οθόνη Βασικό μενού

Οδηγός λειτουργίας
7 8 9 0 7 8 9 0
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Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool AutoSet temp.

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

AutoSet temp.

Ονομασίες και λειτουργίες των στοιχείων του τηλεχειριστηρίου
Οθόνη

Η βασική οθόνη μπορεί να προβάλλεται με δύο διαφορετικούς τρόπους: "Full" 
(Πλήρης) και "Basic" (Βασικός).
Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Full." (Πλήρης) Για να γυρίσετε στον τρόπο "Basic" 
(Βασικός), αλλάξτε τη ρύθμιση στη ρύθμιση Βασικής οθόνης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 46.)

Κατάσταση λειτουργίας Πλήρης

Κατάσταση λειτουργίας Βασικός

* Όλα τα εικονίδια προβάλλονται 
προς επεξήγηση.

1

2

3

4

5

j

i

4

3

hgfedcb

6

8

0

1

a

7

9

k

5

2
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Εδώ εμφανίζεται η ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα.
4Fan speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) Σελίδα 16 

Εμφανίζεται ενώ οι μονάδες λειτουργούν στην 
κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. 
(Δεν θα εμφανιστεί σε ορισμένα μοντέλα 
εσωτερικών μονάδων)

Εμφανίζεται ενώ οι εξωτερικές μονάδες λειτουργούν 
στην αθόρυβη κατάσταση λειτουργίας.

Εδώ εμφανίζεται η προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Εμφανίζεται όταν η λειτουργία ON/OFF ελέγχεται 
κεντρικά.

Εδώ εμφανίζεται ο τρέχων χρόνος.

Εμφανίζεται όταν τα κουμπιά είναι κλειδωμένα.

Εδώ εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας της 
εσωτερικής μονάδας.

Εμφανίζεται όταν η κατάσταση λειτουργίας 
ελέγχεται κεντρικά.

e Σελίδα 40 

f Σελίδα 32 

2Preset temperature (Προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία) Σελίδα 15 

6

b Σελίδα 36 

1Operation mode (Κατάσταση λειτουργίας) Σελίδα 14 

7

Προσδιορίζει τη ρύθμιση πτερυγίου φτερωτής.
h Σελίδα 22 

Προσδιορίζει τη ρύθμιση περσίδας.

Προσδιορίζει τη ρύθμιση εξαερισμού.

Εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί το "On/Off 
timer" (Σελίδα 26), το "Night setback” (Σελίδα 42) ή 
η λειτουργία χρονοδιακόπτη "Auto-off" (Σελίδα 28).

Το  εμφανίζεται όταν ο χρονοδιακόπτης είναι 
απενεργοποιημένος από το κεντρικό σύστημα 
ελέγχου.

i Σελίδα 23 

j Σελίδα 23 

c Σελίδα 26, 28, 42 

Προσδιορίζει το πότε χρειάζεται συντήρηση το φίλτρο.

Εμφανίζεται όταν η λειτουργία επαναφοράς 
φίλτρου ελέγχεται κεντρικά.

Εμφανίζεται όταν η προ-ρυθμισμένη 
θερμοκρασία ελέγχεται κεντρικά.

0 Σελίδα 52 

9

8

Εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί ο 
εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης.

d Σελίδα 30 

Εμφανίζεται όταν το εύρος προ-ρυθμισμένης 
θερμοκρασίας είναι περιορισμένο.

k Σελίδα 34 

Εδώ εμφανίζονται οι λειτουργίες των αντίστοιχων 
κουμπιών.

5Button function guide (Οδηγός λειτουργιών κουμπιών)

Εμφανίζεται όταν το ενσωματωμένο θερμίστορ 
στο τηλεχειριστήριο έχει ενεργοποιηθεί για την 
παρακολούθηση της θερμοκρασίας δωματίου (a).

 Εμφανίζεται όταν το θερμίστορ στην
εσωτερική μονάδα είναι ενεργοποιημένο για την 
παρακολούθηση της θερμοκρασίας δωματίου.

g

Οι περισσότερες ρυθμίσεις (εκτός των ON/OFF, κατάστασης λειτουργίας, ταχύτητας ανεμιστήρα, 
θερμοκρασίας) μπορούν να γίνονται από την οθόνη μενού. (Ανατρέξτε στη σελίδα 20.)

3Clock (Ρολόι)
    (Δείτε το Εγχειρίδιο εγκατάστασης.)

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία 
δωματίου.

aRoom temperature (Θερμοκρασία δωματίου)
    (Δείτε το Εγχειρίδιο εγκατάστασης.)



Σελίδα 22

Σελίδα 24

Σελίδα 26

Σελίδα 28

Σελίδα 30

Σελίδα 32

Σελίδα 34

Σελίδα 36

Σελίδα 38

Σελίδα 40

Σελίδα 42

Σελίδα 52

Σελίδα 54

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών το οποίο
συνοδεύει τον πίνακα αυτόματης ανύψωσης.

Σελίδα 44

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Σελίδα 25

Σελίδα 46

Σελίδα 47
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Σελίδα 48
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Διαβάστε πριν από τη θέση σε λειτουργία του τηλεχειριστηρίου
Δομή μενού

Main menu (Βασικό μενού)

Πιέστε το κουμπί  
ΜΕΝΟΥ  .

Μετακινήστε 
τον κέρσορα 
στο επιθυμητό 
στοιχείο με τα 
κουμπιά  F1  και 
F2  και πιέστε 
το κουμπί  
ΕΠΙΛΟΓΗ  .

Vane•Louver•Vent. (Lossnay) (Πτερύγιο φτερωτής•Περσίδα•Άνοιγμα. (Σύστημα Lossnay))

High power (Υψηλή ισχύς)
Timer (Χρονοδιακόπτης)

Weekly timer (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης)

OU silent mode (OU αθόρυβη λειτουργία)

Night setback (Νυχτερινή λειτουργία)

Restriction (Περιορισμός)

Energy saving (Εξοικονόμηση ενέργειας)

Filter information (Πληροφορίες φίλτρου)
Error information (Πληροφορίες σφαλμάτων)

Maintenance (Συντήρηση)

Initial setting (Αρχική ρύθμιση)

On/Off timer (Χρονοδιακόπτης On/Off)
Auto-Off timer (Χρονοδιακόπτης Auto-Off)

Temp. range (Εύρος θερμοκρασίας)
Operation lock (Κλείδωμα λειτουργίας)

Auto return (Αυτόματη επιστροφή)
Schedule (Πρόγραμμα)

Auto descending panel (Πίνακας αυτόματης καθόδου)

Manual vane angle (Χειροκίνητη γωνία πτερυγίου φτερωτής)

Main/Sub (Κύριο/Δευτερεύον)

Clock (Ρολόι)
Main display (Βασική οθόνη)

Contrast (Αντίθεση)
Display details (Λεπτομέρειες οθόνης)
Auto mode (Κατάσταση αυτόματου)

Administrator password (ωδικός πρόσβασης διαχειριστή)

Language selection (Επιλογή γλώσσας)



Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή χρήστη σέρβις πρέπει να εισάγεται 
στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης για την αλλαγή των 
ρυθμίσεων. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις με τις οποίες γίνεται παράλειψη αυτής 
της διαδικασίας.

F1 F2 F3 F4

Timer

Enter administrator password

Select:
Cursor

F1  : Πιέστε για να μετακινήσετε προς τα αριστερά τον κέρσορα.
F2  : Πιέστε για να μετακινήσετε προς τα δεξιά τον κέρσορα.
F3  : Πιέστε για να μειώσετε την τιμή ανά 1.
F4  : Πιέστε για να αυξήσετε την τιμή ανά 1.

*Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές εκτός 
εάν έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός.

Δείχνει 
ρυθμίσεις οι 
οποίες μπορούν 
να γίνουν μόνο 
από το βασικό 
τηλεχειριστήριο.

Δείχνει ρυθμίσεις οι οποίες 
μπορούν να αλλάξουν μόνο ενώ οι 
μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία.

Δείχνει ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να 
αλλάξουν μόνο εφόσον οι μονάδες δεν 
βρίσκονται σε λειτουργία.

Δείχνει ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν 
να αλλάξουν μόνο εφόσον οι μονάδες 
βρίσκονται στις λειτουργίες ψύξης, 
θέρμανσης ή αυτόματου.

Δείχνει λειτουργίες οι οποίες δεν είναι 
διαθέσιμες όταν τα κουμπιά είναι 
κλειδωμένα ή εάν το σύστημα ελέγχεται 
κεντρικά.
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Επεξηγήσεις εικονιδίων

Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες σε όλα τα μοντέλα εσωτερικών μονάδων.

Service (Σέρβις)

Test run (Εκτέλεση ελέγχου)

Input maintenance info. 
(Εισαγωγή πληροφοριών συντήρησης.)
Function setting (Ρύθμιση λειτουργίας)
(Mr. Slim)

Σύστημα Lossnay (μόνο City Multi)

Check (Έλεγχος)

Self check (Αυτο-έλεγχος)
Maintenance password 
(Κωδικός πρόσβασης συντήρησης)
Remote controller check (Έλεγχος τηλεχειριστηρίου)

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης 
της εσωτερικής μονάδας. 

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης 
της εσωτερικής μονάδας. 

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Ανατρέξτε στη σελίδα 50.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης 
της εσωτερικής μονάδας. 

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου
Timer (Χρονοδιακόπτης) P

Ο πίνακας κατωτέρω συνοψίζει 
τα τετράγωνα εικονίδια που 
χρησιμοποιούνται σε αυτό το 
εγχειρίδιο.

P Main

ON OFF

Function setting (Ρύθμιση λειτουργίας)
(City Multi)
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Ισχύς ON/OFF

Βασικές λειτουργίες

Πιέστε το κουμπί  ON/OFF . 
Η λυχνία ON/OFF θα ανάψει πράσινη και θα ξεκινήσει η 
λειτουργία.

Λειτουργία κουμπιών

Πιέστε εκ νέου το κουμπί  ON/OFF .
Η λυχνία  ON/OFF  θα σβήσει και η λειτουργία θα 
σταματήσει.

ON

OFF



Ρυθμιζόμενο εύρος προ-ρυθμισμένης θερμοκρασίας

Το ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο των εσωτερικών μονάδων.

Μνήμη κατάστασης λειτουργίας

Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 
Κατάσταση 
λειτουργίας

Κατάσταση λειτουργίας πριν από την 
απενεργοποίηση της ισχύος

Προ-ρυθμισμένη 
θερμοκρασία

Προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία πριν από την 
απενεργοποίηση της ισχύος

Ταχύτητα 
ανεμιστήρα

Ταχύτητα ανεμιστήρα πριν από την 
απενεργοποίηση της ισχύος

Κατάσταση λειτουργίας Εύρος προ-ρυθμισμένης θερμοκρασίας
Cool/Dry (Ψύξη/Αφύγρανση) 19 ~ 30 ºC (67 ~ 87 ºF)
Heat (Θέρμανση) 17 ~ 28 ºC (63 ~ 83 ºF)
Auto (Αυτόματο) 
(Μονό ορισμένο σημείο)

19 ~ 28 ºC (67 ~ 83 ºF)

Auto (Αυτόματο) 
(διπλό ορισμένα σημεία)

[Cool]
  Εύρος προ-ρυθμισμένης θερμοκρασίας για την κατάσταση «Cool»
[Heat]
  Εύρος προ-ρυθμισμένης θερμοκρασίας για τη λειτουργία «Heat»

Fan/Ventilation 
(Ανεμιστήρας/Εξαερισμός)

Δεν ρυθμίζεται
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Ρυθμίσεις λειτουργίας, θερμοκρασίας και ταχύτητας ανεμιστήρα

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Πιέστε το κουμπί  F1  για να περάσετε από όλες τις 
καταστάσεις λειτουργίας με τη σειρά "Ψύξη, Αφύγρανση, 
Ανεμιστήρας, Αυτόματο, και Θέρμανση". Επιλέξτε την 
επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας.

•Οι καταστάσεις λειτουργίας οι οποίες δεν είναι 
διαθέσιμες στα συνδεδεμένα μοντέλα εσωτερικών 
μονάδων, δεν θα εμφανίζονται στην οθόνη.

Ψύξη Αφύγρανση Ανεμιστήρας

Αυτόματο Θέρμανση

ON

Τι σημαίνει το εικονίδιο λειτουργίας που αναβοσβήνει
Το εικονίδιο λειτουργίας θα αναβοσβήνει όταν άλλες εσωτερικές μονάδες στο ίδιο σύστημα ψύξης 
(συνδεδεμένο στην ίδια εξωτερική μονάδα) λειτουργούν ήδη σε μια διαφορετική κατάσταση λειτουργίας. 
Σε αυτή την περίπτωση, η υπόλοιπη μονάδα στην ίδια ομάδα μπορεί να λειτουργεί μόνο στην ίδια 
κατάσταση λειτουργίας.

Λειτουργία κουμπιών

Κατάσταση λειτουργίας

Βασικές λειτουργίες
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<Λειτουργία «AUTO» (διπλό ορισμένο σημείο)>

Όταν η κατάσταση λειτουργίας έχει οριστεί σε κατάσταση «Auto» (διπλό ορισμένο 
σημείο), μπορούν να οριστούν δύο προ-ρυθμισμένες θερμοκρασίες (μία για ψύξη και 
μία για θέρμανση). Ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου, η εσωτερική μονάδα 
θα λειτουργήσει αυτόματα είτε σε λειτουργία «Cool» ή «Heat» για να διατηρήσει τη 
θερμοκρασία δωματίου εντός του προ-ρυθμισμένου εύρους.

Υπόδειγμα λειτουργίας στην κατάσταση «Auto» (διπλό ορισμένο σημείο)
Η θερμοκρασία δωματίου 
μεταβάλλεται αντιστοίχως 
με τη μεταβολή της 
εξωτερικής θερμοκρασίας.

«HEAT» «COOL» «HEAT» «COOL»

Προ-ρυθμισμένη 
θερμοκρ. 
(«COOL»)

Προ-ρυθμισμένη 
θερμοκρ. 
(«HEAT»)

Θερμοκρασία 
δωματίου

Το παρακάτω γράφημα δείχνει το υπόδειγμα λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας σε 
λειτουργία κατάστασης «Auto» (διπλό ορισμένο σημείο).



F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Πατήστε το κουμπί F2  για να μειώσετε την προ-
ρυθμισμένη θερμοκρασία, και πατήστε το κουμπί 
F3  για να την αυξήσετε.
•Ανατρέξτε στον πίνακα στη σελίδα 13 για το 
ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας για διαφορετικές 
καταστάσεις λειτουργίας.

•Το προ-ρυθμισμένο εύρος θερμοκρασίας δεν μπορεί να 
ρυθμιστεί για τη λειτουργία ανεμιστήρα/εξαερισμού.

•Η προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί είτε 
σε βαθμούς Κελσίου σε προσαυξήσεις του 0,5 ή 1 
βαθμού, είτε σε Φαρενάιτ, ανάλογα με το μοντέλο 
εσωτερικής μονάδας και τη ρύθμιση λειτουργίας 
οθόνης στο τηλεχειριστήριο.

Προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία
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<«Cool», «Dry», «Heat» και «Auto» (μονό ορισμένο σημείο)>

<Λειτουργία «Auto» (διπλό ορισμένο σημείο)>

Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες προ-ρυθμισμένες 
θερμοκρασίες. Πατήστε το κουμπί F2  ή F3  για 
να εμφανιστεί η οθόνη Ρυθμίσεων.

F1 F2 F3 F4

Auto

Room 26

2
28 Auto

Mode Temp. Fan

Fri

Προ-ρυθμισμένη 
θερμοκρασία για 
ψύξη

Προ-ρυθμισμένη 
θερμοκρασία για 
θέρμανση

1

Cool
Room28.5

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28.5
Παράδειγμα οθόνης

(Κελσίου σε προσαυξήσεις των 0,5 βαθμών)



F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Πιέστε το κουμπί  F4  για να περάσετε από όλες 
τις ταχύτητες ανεμιστήρα με την ακόλουθη σειρά.

•Οι διαθέσιμες ταχύτητες ανεμιστήρα εξαρτώνται από τα 
μοντέλα συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων.

Αυτόματο

Ταχύτητα ανεμιστήρα

Βασικές λειτουργίες

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στην οθόνη Main (Βασικό) ... Κουμπί ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

Πατήστε το κουμπί F1  ή F2  για να 
μετακινήσετε τον κέρσορα στην επιθυμητή 
ρύθμιση θερμοκρασίας (ψύξη ή θέρμανση).
Πατήστε το κουμπί F3  για να ελαττώσετε την 
επιλεγμένη θερμοκρασία, και F4  για να την 
αυξήσετε.
•Ανατρέξτε στον πίνακα στη σελίδα 13 για το ρυθμιζόμενο 
εύρος θερμοκρασίας για διαφορετικές καταστάσεις 
λειτουργίας.

•Οι προ-ρυθμισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας για ψύξη 
και θέρμανση στη λειτουργία «Auto» (διπλό ορισμένο 
σημείο) χρησιμοποιούνται επίσης στις λειτουργίες 
«Cool»/«Dry» και «Heat».

•Οι προ-ρυθμισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας για ψύξη 
και θέρμανση στη λειτουργία «Auto» (διπλό ορισμένο 
σημείο) πρέπει να πληρούν τις παρακάτω συνθήκες:

•  Η προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία ψύξης είναι υψηλότερη από την προ-
ρυθμισμένη θερμοκρασία θέρμανσης

• Τηρείται η ελάχιστη προϋπόθεση διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ των 
προ-ρυθμισμένων θερμοκρασιών ψύξης και θέρμανσης (ποικίλλει 
ανάλογα με τα συνδεδεμένα μοντέλα εσωτερικών μονάδων).

* Αν οι προ-ρυθμισμένες θερμοκρασίες έχουν οριστεί με τρόπο που δεν 
πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις διαφοράς θερμοκρασίας, αμφότερες 
οι προ-ρυθμισμένες θερμοκρασίες θα αλλάξουν αυτόματα εντός του 
επιτρεπτού εύρους ρύθμισης.

2

F1 F2 F3 F4

Main display:
Cursor

Set Temp.

Temp.

282
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Προ-ρυθμισμένη 
θερμοκρασία για 
ψύξη
Προ-ρυθμισμένη 
θερμοκρασία για 
θέρμανση
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Πλοήγηση μέσα από το μενού
Λίστα βασικού μενού
Στοιχεία ρύθμισης και 

προβολής
Λεπτομέρειες ρύθμισης Σελίδα 

αναφοράς
Vane•Louver•Vent. 
(Lossnay) 
(Πτερύγιο φτερωτής
•Περσίδα•Άνοιγμα. 
(Σύστημα Lossnay))

Χρησιμοποιήστε για τη ρύθμιση της γωνίας πτερυγίου φτερωτής.
• Επιλέξτε μια επιθυμητή ρύθμιση πτερυγίου φτερωτής από πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις.
Χρησιμοποιήστε για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ (ON/OFF) την περσίδα.
•Επιλέξτε μια επιθυμητή ρύθμιση μεταξύ "ON" και "OFF".
Χρησιμοποιήστε για τη ρύθμιση της ποσότητας εξαερισμού.
•Επιλέξτε μια επιθυμητή ρύθμιση μεταξύ "Off," "Low," (Χαμηλό) και "High" (Υψηλό).

22

High power 
(Υψηλή ισχύς)

Χρησιμοποιήστε για να επιτύχετε γρήγορα μια άνετη θερμοκρασία δωματίου.
•Οι μονάδες μπορούν να λειτουργούν στην κατάσταση λειτουργίας Υψηλής ισχύος για έως και 30 λεπτά.

24

Timer 
(Χρονοδιακόπτης)

On/Off timer 
(Χρονοδιακόπτης 
On/Off)

Χρησιμοποιήστε για τη ρύθμιση των χρόνων λειτουργίας On/Off.
•Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί σε προσαυξήσεις των 5 λεπτών.
* Η ρύθμιση ρολογιού απαιτείται.
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Auto-Off timer 
(Χρονοδιακόπτης 
Auto-Off)

Χρησιμοποιήστε για τη ρύθμιση του χρόνου Auto-Off.
•Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί σε μια τιμή από 30 έως 240 σε προσαυξήσεις των 10 λεπτών.

28

Weekly timer 
(Εβδομαδιαίος 
χρονοδιακόπτης)

Χρησιμοποιήστε για τη ρύθμιση των χρόνων λειτουργίας On/Off εβδομαδιαίας λειτουργίας.
•Για κάθε ημέρα μπορούν να ρυθμιστούν έως και οκτώ πρότυπα λειτουργίας.
* Η ρύθμιση ρολογιού απαιτείται.
* Δεν ισχύει όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης On/Off.

30

OU silent mode (OU 
αθόρυβη λειτουργία)

Χρησιμοποιήστε για τη ρύθμιση χρονικών περιόδων στις οποίες δίδεται προτεραιότητα 
στην αθόρυβη λειτουργία των εξωτερικών μονάδων έναντι του ελέγχου θερμοκρασίας. 
Ρυθμίστε τους χρόνους Έναρξης/Σταματήματος για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
•Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο αθόρυβου από τα Κανονικό, 
Μεσαίο, και Αθόρυβο.

* Η ρύθμιση ρολογιού απαιτείται.
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Restriction 
(Περιορισμός)

Temp. range 
(Εύρος θερμ.)

Χρησιμοποιήστε για τον περιορισμό του προ-ρυθμισμένου εύρους θερμοκρασίας.
•Μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικά εύρη θερμοκρασίας για 
διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας.

34

Operation lock 
(Κλείδωμα 
λειτουργίας)

Χρησιμοποιήστε για το κλείδωμα επιλεγμένων λειτουργιών.
•Οι κλειδωμένες λειτουργίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

36

Energy saving 
(Εξοικονόμηση 
ενέργειας)

Auto return 
(Αυτόματη 
επιστροφή)

Χρησιμοποιήστε για λειτουργία στην προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία μετά τη διεξαγωγή 
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
•Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί σε μια τιμή από 30 έως 120 σε προσαυξήσεις των 10 λεπτών.
* Αυτή η λειτουργία δεν θα ισχύει όταν τα εύρη προ-ρυθμισμένης θερμοκρασίας είναι περιορισμένα.
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Schedule 
(Πρόγραμμα)

Ρυθμίστε τους χρόνους έναρξης/σταματήματος για τη λειτουργία των 
μονάδων στην κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε 
ημέρα της εβδομάδας και θέστε την αναλογία εξοικονόμησης ενέργειας.
•Για κάθε ημέρα μπορούν να ρυθμιστούν έως και τέσσερα πρότυπα 
λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

•Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί σε προσαυξήσεις των 5 λεπτών.
•Η αναλογία εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να ρυθμιστεί σε μια 
τιμή από 0% και 50 έως 90% σε προσαυξήσεις του 10%.

* Η ρύθμιση ρολογιού απαιτείται.
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Περιορισμοί για το δευτερεύον τηλεχειριστήριο

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν 
από το δευτερεύον τηλεχειριστήριο. Διεξάγετε 
αυτές τις ρυθμίσεις από το κύριο τηλεχειριστήριο.  
Το "Main" (Βασικό) προβάλλεται στον τίτλο του 
Βασικού μενού στο βασικό τηλεχειριστήριο.

•Timer (Χρονοδιακόπτης)
  (On/Off timer, (Χρονοδιακόπτης On/Off) 
( Auto-Off timer (χρονοδιακόπτης Auto-Off))

•Weekly timer (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης)
•OU silent mode (OU αθόρυβη λειτουργία)
•Energy saving (Εξοικονόμηση ενέργειας)
 (Auto return, (Αυτόματη επιστροφή) ,Schedule (πρόγραμμα))
•Night setback (Νυχτερινή λειτουργία)
• Maintenance (Συντήρηση) 
(Manual vane angle (Χειροκίνητη γωνία πτερυγίου φτερωτής))

Στοιχεία ρύθμισης και 
προβολής

Λεπτομέρειες ρύθμισης Σελίδα 
αναφοράς

Night setback 
(Νυχτερινή λειτουργία)

Χρησιμοποιήστε για να κάνετε τις ρυθμίσεις νυχτερινής λειτουργίας.
•Επιλέξτε το "Yes" (Ναι) για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση και το "No" 
(Όχι) για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση. Το εύρος θερμοκρασίας 
και οι χρόνοι έναρξης/σταματήματος μπορούν να ρυθμιστούν.

* Η ρύθμιση ρολογιού απαιτείται.

42

Filter information 
(Πληροφορίες φίλτρου)

Χρησιμοποιήστε για τον έλεγχο της κατάστασης φίλτρου.
•Η ένδειξη φίλτρου μπορεί να επανα-ρυθμιστεί.

52

Error information 
(Πληροφορίες 
σφαλμάτων)

Χρησιμοποιήστε για τον έλεγχο των πληροφοριών σφαλμάτων όταν συμβαίνει ένα σφάλμα.
•Μπορούν να προβληθούν κωδικός σφάλματος, πηγή σφάλματος, διεύθυνση ψυκτικού, μοντέλο 
μονάδας, αριθμός κατασκευής, πληροφορίες επαφής (αριθμός τηλεφώνου αντιπροσώπου).

* Το μοντέλο μονάδας, ο αριθμός κατασκευής και οι πληροφορίες επαφής 
πρέπει πρώτα να καταχωρηθούν για να μπορέσουν να προβληθούν.

54

Maintenance 
(Συντήρηση)

Manual 
vane angle 
(Χειροκίνητη 
γωνία 
πτερυγίου 
φτερωτής)

Χρησιμοποιήστε για τη ρύθμιση της γωνίας πτερυγίου φτερω-
τής για κάθε πτερύγιο φτερωτής σε μια σταθερή θέση.

44

Initial setting 
(Αρχική 
ρύθμιση)

Clock (Ρολόι) Χρησιμοποιήστε για τη ρύθμιση του τρέχοντος χρόνου. 25
Main display 
(Βασική οθόνη)

Χρησιμοποιήστε για την εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων λειτουργίας 
"Full" (Πλήρες) και "Basic" (Βασικό) για την Βασική οθόνη.
•Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το "Full" (Πλήρες).

46

Contrast (Αντίθεση) Χρησιμοποιήστε για την προσαρμογή της αντίθεσης οθόνης. 47
Language selection 
(Επιλογή γλώσσας)

Χρησιμοποιήστε για την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας. 48

Service Ρύθμιση λειτουργίας
(City Multi)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε ρυθμίσεις 
για τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας.

50
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F1 F2 F3 F4

PageMain

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Πιέστε το  F3  για να πάτε στην προηγούμενη 
σελίδα.
Πιέστε το  F4  για να πάτε στην επόμενη 
σελίδα.

Πλοήγηση μέσα από το μενού
Πλοήγηση μέσα από το Main menu (Βασικό μενού)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Πιέστε το κουμπί  ΜΕΝΟΥ  .

Θα εμφανιστεί το Main menu (Βασικό μενού) .

F1 F2 F3 F4

Cursor

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Πιέστε το  F1  για να μετακινήσετε προς τα 
κάτω τον κέρσορα.
Πιέστε το  F2  για να μετακινήσετε προς τα 
επάνω τον κέρσορα.

Λειτουργία κουμπιών

Πρόσβαση στο Main menu (Βασικό μενού)

Επιλογή στοιχείου

Πλοήγηση μέσα από τις σελίδες

κέρσορα

σελίδα
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F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  για να 
αποχωρήσετε από το Βασικό μενού και να 
επιστρέψετε στην Βασική οθόνη. 

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο και πιέστε το 
κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ .

Θα εμφανιστεί η οθόνη για τη ρύθμιση του 
επιλεγμένου στοιχείου.

Εάν δεν αγγίξετε κάποιο κουμπί για 10 λεπτά, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα στη 
Βασική οθόνη. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που δεν έχουν αποθηκευτεί θα χαθούν.

F1 F2 F3 F4

Title

Not available
Unsupported function

Return:

Το μήνυμα αριστερά θα εμφανιστεί εάν ο 
χρήστης επιλέξει μια λειτουργία που δεν 
υποστηρίζεται από το αντίστοιχο μοντέλο 
εσωτερικής μονάδας.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων

Αποχώρηση από την οθόνη Main menu (Βασικό μενού) 

Προβολή των μη υποστηριζόμενων λειτουργιών
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Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
Vane•Louver•Vent. (Lossnay) (Πτερύγιο φτερωτής•Περσίδα•Άνοιγμα. (Σύστημα Lossnay))

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Επιλέξτε το "Vane•Louver•Vent. (Lossnay) 
(Πτερύγιο φτερωτής•Περσίδα•Άνοιγμα. (Σύστημα 
Lossnay))" από το Βασικό μενού (ανατρέξτε στη 
σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

F1 F2 F3 F4

Fri

Swing Off Off

LouverVent.Vane

Πιέστε το κουμπί  F1  ή  F2  για να περάσετε μέσα από τις 
επιλογές ρύθμισης πτερυγίου φτερωτής: "ΑΥΤΟΜΑΤΟ", "Βήμα 1", 
"Βήμα 2", "Βήμα 3", "Βήμα 4", "Βήμα 5" και Ταλάντωση. 
Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Αυτόματo
Auto

Swing

Βήμα 1 Βήμα 2

Βήμα 4Βήμα 3

Ταλάντωση

Βήμα 5

Επιλέξτε το Ταλάντωση για να μετακινήσετε αυτόματα 
προς τα επάνω και κάτω τα πτερύγια φτερωτής.
Όταν ρυθμιστεί στο Βήμα 1 έως το Βήμα 5, το πτερύγιο 
φτερωτής θα σταθεροποιηθεί στην επιλεγμένη γωνία.

•               στο εικονίδιο ρύθμισης του πτερυγίου φτερωτής
     Αυτό το εικονίδιο θα εμφανιστεί όταν το πτερύγιο φτερωτής έχει 

ρυθμιστεί στο Βήμα 5 και ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα 
κατά τη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης (εξαρτάται από το μοντέλο).

    Το εικονίδιο θα σβήσει σε μια ώρα και η ρύθμιση πτερυγίου 
φτερωτής θα αλλάξει αυτόματα.

ON

(Δείγμα οθόνης στο City Multi)

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Λειτουργία κουμπιών

Πρόσβαση στο μενού

Ρύθμιση πτερυγίου φτερωτής
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F1 F2 F3 F4

Fri

Off On

LouverVent.Vane

Πιέστε το κουμπί  F4  για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ και 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την ταλάντευση της περσίδας.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  για να 
επιστρέψετε στο Main menu (Βασικό μενού).

F1 F2 F3 F4

Fri

Low

Vent.

Πιέστε το κουμπί  F3  για να περάσετε από όλες 
τις επιλογές ρύθμισης εξαερισμού με σειρά "Off ", 
"Χαμηλό" και "Υψηλό".
*Ρυθμίζεται μόνο όταν έχει συνδεθεί μονάδα LOSSNAY.

• Ο ανεμιστήρας σε ορισμένα μοντέλα εσωτερικών 
μονάδων μπορεί να διασυνδεθεί με ορισμένα μοντέλα 
μονάδων εξαερισμού.

Off
Off On

On

Off Low High
Off Χαμηλό Υψηλό

(Δείγμα οθόνης στο City Multi)

(Δείγμα οθόνης στο Mr. Slim)

Ρύθμιση περσίδας

Ρύθμιση εξαερισμού

Επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού)
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Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
High power (Υψηλή ισχύς) 

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Επιλέξτε το "High power" (Υψηλή ισχύς) από το 
Main menu (Βασικό μενού) κατά τη λειτουργία 
ψύξης, θέρμανσης ή ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ (ανατρέξτε 
στη σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

High power

High power

High power   No / Yes

High power   No / Yes

High power operation selected

Select:

Main menu:

Cursor

Μετακινήστε τον κέρσορα στο "YES" (Ναι) με 
τα κουμπιά  F3  και  F4  και πιέστε το κουμπί 
ΕΠΙΛΟΓΗ  .

Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.

Περιγραφή λειτουργίας
Η λειτουργία υψηλής ισχύος επιτρέπει στις μονάδες να λειτουργούν με υψηλότερη από τη φυσιολογική απόδοση έτσι 
ώστε ο αέρας του δωματίου να μπορεί να προσαρμόζεται γρήγορα σε μια βέλτιστη θερμοκρασία. Αυτή η λειτουργία 
θα διαρκέσει για έως 30 λεπτά και η μονάδα θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία στο τέλος των 30 λεπτών ή όταν 
η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στην προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία, ότι από αυτά συμβεί νωρίτερα. Οι μονάδες θα 
επιστρέψουν στην κανονική λειτουργία, όταν η κατάσταση λειτουργίας ή η ταχύτητα ανεμιστήρα αλλάξουν.

ON

Λειτουργία κουμπιών

Η λειτουργία "High Power" (Υψηλή ισχύς) 
διατίθεται μόνο στα μοντέλα που υποστηρίζουν τη 
λειτουργία.

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Clock (Ρολόι)

1

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Επιλέξτε το "Initial setting" (Αρχική ρύθμιση) από 
το Main menu (Βασικό μενού) (ανατρέξτε στη 
σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Page

Initial setting menu

Main menu:

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Μετακινήστε τον κέρσορα στο "Clock" (Ρολόι) 
με τα κουμπιά  F1  ή  F2  και πιέστε το κουμπί 
ΕΠΙΛΟΓΗ  .

Η ρύθμιση ρολογιού απαιτείται προτού κάνετε 
τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
• On/Off timer (Χρονοδιακόπτης On/Off)
• Weekly timer (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης)
• OU silent mode (OU αθόρυβη λειτουργία)
• Energy saving (Εξοικονόμηση ενέργειας)
• Night setback (Νυχτερινή λειτουργία)

3

F1 F2 F3 F4

Clock

Select:
Cursor

2  12 /      1 /     1     
yyyy /  mm/  dd      hh:  mm

:

Μετακινήστε τον κέρσορα στο επιθυμητό στοιχείο 
με το κουμπί  F1  ή  F2  από τα έτος, μήνα, 
ημερομηνία, ώρα, ή λεπτά.

Αυξήστε ή μειώστε την τιμή για το επιλεγμένο 
στοιχείο με τα κουμπιά  F3  και  F4  και πιέστε το 
κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .
Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.

Λειτουργία κουμπιών

P

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ



26

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας

On/Off timer (Χρονοδιακόπτης On/Off)

Timer (Χρονοδιακόπτης) 

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Επιλέξτε το "Timer" (Χρονοδιακόπτης) από 
το Main menu (Βασικό μενού) (ανατρέξτε στη 
σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Timer

Setting display:
Cursor

On/Off timer      Yes
    On              Off
    Repeat    No
Auto-off             No
    Stop in           --- min

Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο On/Off timer 
(χρονοδιακόπτη On/Off) και πιέστε το κουμπί  
ΕΠΙΛΟΓΗ  .

P

F1 F2 F3 F4

Timer

Select:
Cursor Cursor

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes

Θα εμφανιστεί η οθόνη για τη ρύθμιση του 
χρονοδιακόπτη.

Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο με τα κουμπιά  F1  ή  
F2  από τα "On/Off timer" (Χρονοδιακόπτης On/Off) 
"On," "Off," ή "Repeat" (Επανάληψη).

Ο χρονοδιακόπτης On/Off δεν θα λειτουργεί στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: όταν ο χρονοδιακόπτης On/Off έχει 
απενεργοποιηθεί, κατά τη διάρκεια ενός σφάλματος, κατά τον 
έλεγχο (στο μενού σέρβις), κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, κατά 
τη διάγνωση του τηλεχειριστηρίου, όταν δεν έχει ρυθμιστεί το 
ρολόι, κατά τη ρύθμιση λειτουργίας, όταν το σύστημα ελέγχεται 
κεντρικά (όταν απαγορεύεται η λειτουργία «On/Off» ή η λειτουργία 
«Timer» από τη ρύθμιση του επιτόπιου τηλεχειριστηρίου).

3

Main

Λειτουργία κουμπιών
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F1 F2 F3 F4

Timer

Select:
Cursor Time

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes

Αλλάξτε τη ρύθμιση με το κουμπί  F3  ή  F4  . 
• Χρονοδιακόπτης On/Off: No (απενεργοποίηση)/Yes 
(ενεργοποίηση)
• On: Χρόνος έναρξης λειτουργίας 
          (ρυθμίζεται σε προσαυξήσεις των 5 λεπτών)
* Πιέστε και κρατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε 
γρήγορα τους αριθμούς.

• Off: Χρόνος σταματήματος λειτουργίας 
          (ρυθμίζεται σε προσαυξήσεις των 5 λεπτών)
* Πιέστε και κρατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε 
γρήγορα τους αριθμούς.

• Repeat (Επανάληψη): No (μια φορά)/Yes (επανάληψη)

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri  θα εμφανιστεί στην Βασική οθόνη στη 
λειτουργία Full όταν ο On/Off timer (Χρονοδιακόπτης 
On/Off) είναι ενεργοποιημένος.

Το  εμφανίζεται όταν ο χρονοδιακόπτης είναι 
απενεργοποιημένος από το κεντρικό σύστημα 
ελέγχου.

4

F1 F2 F3 F4

Timer

Timer

Select:
Cursor Time

Main menu:

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes
Changes saved

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.

5

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Auto-Off timer (Χρονοδιακόπτης Auto-Off)

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
Timer (Χρονοδιακόπτης)

1

F1 F2 F3 F4

Timer

Setting display:
Cursor

On/Off timer      Yes
    On              Off
    Repeat    No
Auto-Off             No
    Stop in           --- min

Εμφανίστε την οθόνη ρύθμισης Timer (Χρονοδιακόπτη).
(Ανατρέξτε στη σελίδα 26.)

Επιλέξτε το "Auto-Off" και πιέστε το κουμπί  
ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Auto-Off timer

Select:
Cursor Cursor

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο "Auto-Off" ή στο 
"Stop in --- min" (Σταμάτημα σε --- λεπτά) με τα 
κουμπιά  F1  ή  F2  . 

3

F1 F2 F3 F4

Auto-Off timer

Select:
Cursor Time

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

Αλλάξτε τη ρύθμιση με το κουμπί  F3  ή  F4  . 

• Auto-Off: No (απενεργοποίηση)/Yes (ενεργοποίηση)
• Stop in --- min (Σταμάτημα σε --- λεπτά): 

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη (Το 
ρυθμιζόμενο εύρος είναι 30 έως 
240 λεπτά σε προσαυξήσεις 
των 10 λεπτών.)

P

Ο Auto-Off timer (Χρονοδιακόπτης Auto-Off) δεν θα λειτουργεί στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: όταν ο χρονοδιακόπτης «Auto-Off» είναι 
απενεργοποιημένος, κατά τη διάρκεια ενός σφάλματος, κατά το «check» 
(στο «service menu»), κατά το «test run», κατά τη διάγνωση του 
τηλεχειριστηρίου, κατά το «Function setting», όταν το σύστημα ελέγχεται 
κεντρικά (όταν απαγορεύεται η λειτουργία «On/Off» ή η λειτουργία 
«Timer» από τη ρύθμιση του επιτόπιου τηλεχειριστηρίου).

Main

Λειτουργία κουμπιών
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F1 F2 F3 F4

Auto-Off timer

Auto-Off timer

Select:
Cursor Time

Main menu:

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

          Changes saved

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.

4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri θα εμφανιστεί  στην οθόνη Βασικό στην 
κατάσταση λειτουργίας Full (Πλήρης) όταν το 
Χρονοδιακόπτης Auto-Off είναι ενεργοποιημένο.

Το  εμφανίζεται όταν ο χρονοδιακόπτης είναι 
απενεργοποιημένος από το κεντρικό σύστημα 
ελέγχου.

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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1

3

F1 F2 F3 F4

Weekly timer

Select:
Cursor

Weekly timer  No / Yes

Θα εμφανιστεί η οθόνη για την ενεργοποίηση 
(Yes) και απενεργοποίηση (No) του εβδομαδιαίου 
χρονοδιακόπτη.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, μετακινήστε 
τον κέρσορα στο "Yes" (Ναι) με τα κουμπιά  F3  
και  F4  και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Επιλέξτε το "Weekly timer" (Εβδομαδιαίος 
χρονοδιακόπτης) από το Main menu (Βασικό 
μενού) (ανατρέξτε στη σελίδα 20), και πιέστε το 
κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Weekly timer

Setting display:
day Page

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
No.

Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Πιέστε τα κουμπιά  F1  ή  F2  για να δείτε τις 
ρυθμίσεις για κάθε ημέρα της εβδομάδας. 
Πιέστε το κουμπί  F4  για να δείτε τα πρότυπα 5 
έως 8.

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να πάτε στην 
οθόνη ρύθμισης.

Weekly timer (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης) P

Ο Weekly timer (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης) δεν θα λειτουργεί στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: όταν ο On/Off timer (χρονοδιακόπτης On/Off) έχει 
ενεργοποιηθεί, όταν ο Weekly timer (εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης) είναι 
απενεργοποιημένος, κατά τη διάρκεια ενός σφάλματος, κατά τον έλεγχο (στο μενού 
σέρβις), κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, κατά τη διάγνωση του τηλεχειριστηρίου, 
όταν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, κατά τη ρύθμιση λειτουργίας, όταν το σύστημα 
ελέγχεται κεντρικά (απαγορεύεται η λειτουργία «On/Off», η ρύθμιση θερμοκρασίας 
ή η λειτουργία «Timer» από τη ρύθμιση του τοπικού τηλεχειριστηρίου).

Main

Λειτουργία κουμπιών



4

F1 F2 F3 F4

Weekly timer

Input display:
day Select Page

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
No.

Η οθόνη ρύθμισης του weekly timer (εβδομαδιαίου 
χρονοδιακόπτη) θα εμφανιστεί και θα προβληθούν οι 
τρέχουσες ρυθμίσεις.
Για κάθε ημέρα μπορούν να ρυθμιστούν έως και οκτώ 
πρότυπα λειτουργίας.
Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας 
με τα κουμπιά  F1  ή  F2  και πιέστε το κουμπί  F3  για να την 
επιλέξετε. (Μπορούν να επιλεγούν πολλές ημέρες.)

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

5

F1 F2 F3 F4

 6: 3
1  : 2  - 27

Weekly timer

Weekly timer

Select:
Cursor Content

Day selection:

Thu

Thu

No.

Changes saved

On
Auto

Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης του προτύπου λειτουργίας.
Πιέστε το κουμπί  F1  για να μετακινήσετε τον κέρσορα 
στον επιθυμητό αριθμό προτύπου.
Μετακινήστε τον κέρσορα στο χρόνο, στο On/Off ή στη 
θερμοκρασία με το κουμπί  F2 .
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με τα κουμπιά  F3  ή  F4  .
• Χρόνος: ρυθμίζεται σε προσαυξήσεις των 5 λεπτών

* Πιέστε και κρατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε 
γρήγορα τους αριθμούς.

•  «On»/«Off»/«Auto»: Επιλεγόμενες ρυθμίσεις ανάλογα με το 
μοντέλο των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων. (Κατά την 
εκτέλεση υποδείγματος «Auto», το σύστημα θα λειτουργήσει στη 
λειτουργία «Auto» (διπλό ορισμένο σημείο).)

•  Θερμοκρασία: Το ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας εξαρτάται από 
τις συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες. (προσαυξήσεις του 1ºC)
Όταν έχει επιλεχθεί η λειτουργία «Auto» (διπλό ορισμένο σημείο), 
μπορούν να οριστούν δύο προ-ρυθμισμένες θερμοκρασίες. 
Αν εκτελείται ένα υπόδειγμα λειτουργίας με ρύθμιση μίας προ-
ρυθμισμένης θερμοκρασίας στη λειτουργία «Auto» (διπλό 
ορισμένο σημείο), η ρύθμισή της θα χρησιμοποιηθεί ως ρύθμιση 
θερμοκρασίας ψύξης στη λειτουργία «Cool».

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri θα εμφανιστεί στην Βασική οθόνη στη λειτουργία 
Full όταν υπάρχει η ρύθμιση εβδομαδιαίου 
χρονοδιακόπτη για την τρέχουσα ημέρα.

Το εικονίδιο δεν θα εμφανιστεί όταν ο χρονοδιακόπτης 
"On/Off" είναι ενεργοποιημένος ή το σύστημα ελέγχεται 
από τον κεντρικό έλεγχο (Η λειτουργία “Timer” από το 
επιτόπιο τηλεχειριστήριο απαγορεύεται).

31

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
•  Για επιστροφή στην οθόνη επιλογής αλλαγής ρύθμισης/ημέρας της 
εβδομάδας    ........................................................  Κουμπί   ΕΠΙΛΟΓΗ

• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ........  Κουμπί    ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ................  Κουμπί    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
OU silent mode (OU αθόρυβη λειτουργία)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Επιλέξτε το "OU silent mode" (OU αθόρυβη 
λειτουργία) από το Main menu (Βασικό μενού) 
(ανατρέξτε στη σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  
ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Πιέστε τα κουμπιά  F1  ή  F2  για να δείτε τις 
ρυθμίσεις για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να πάτε στην 
οθόνη ρύθμισης.

3

F1 F2 F3 F4

OU silent mode

Select:
Cursor

OU silent mode    No / Yes

Θα εμφανιστεί η οθόνη για την ενεργοποίηση 
(Yes) και απενεργοποίηση (No) της αθόρυβης 
λειτουργίας.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, μετακινήστε 
τον κέρσορα στο "Yes" (Ναι) με τα κουμπιά  F3  και  
F4  και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

P
Περιγραφή λειτουργίας
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη τη ρύθμιση χρονικών περιόδων στις οποίες δίδεται προτεραιότητα στην αθόρυβη λειτουργία των 
εξωτερικών μονάδων έναντι του ελέγχου θερμοκρασίας. Ρυθμίστε τους χρόνους έναρξης και σταματήματος για κάθε ημέρα της εβδομάδας 
για την αθόρυβη λειτουργία. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο αθόρυβου από τα Μεσαίο και Αθόρυβο.

Main

Λειτουργία κουμπιών

Η λειτουργία "OU silent mode" (OU λειτουργία 
αθόρυβου) διατίθεται μόνο στα μοντέλα που 
υποστηρίζουν τη λειτουργία.



F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

Start         Stop     Silent
            -

Select:
day Select

Θα εμφανιστεί οθόνη ρύθμισης της OU silent 
mode (αθόρυβης λειτουργίας OU).

Για να κάνετε ή αλλάξετε τη ρύθμιση, μετακινήστε 
τον κέρσορα στην επιθυμητή ημέρα της 
εβδομάδας με τα κουμπιά  F1  ή  F2  και πιέστε 
το κουμπί  F3  για να την επιλέξετε. (Μπορούν να 
επιλεγούν πολλές ημέρες.)

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

4

5

F1 F2 F3 F4

OU silent mode

OU silent mode

Sat

Sat

 Start         Stop       Silent
             -

Select:

Day selection:

Cursor Content

Changes saved
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Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri   θα εμφανιστεί στην Βασική οθόνη στη 
λειτουργία Full κατά την OU silent mode (αθόρυβη 
λειτουργία OU).

Κανονικό Μεσαίο Αθόρυβο

Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης.
Μετακινήστε τον κέρσορα στο επιθυμητό στοιχείο με το κουμπί  F1  
ή  F2  στα Χρόνος Start (έναρξης), Χρόνος Stop (σταματήματος) ή 
Επίπεδο Silent (αθόρυβου).
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με τα κουμπιά  F3  ή  F4 .
•  Χρόνος έναρξης/σταματήματος: ρυθμίζεται σε προσαυξήσεις των 5 λεπτών
* Πιέστε και κρατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε 
γρήγορα τους αριθμούς.

• Επίπεδο αθόρυβου: Κανονικό, Μεσαίο, Αθόρυβο

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις. Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
•  Για επιστροφή στην οθόνη επιλογής αλλαγής ρύθμισης/ημέρας της 
εβδομάδας    ........................................................  Κουμπί   ΕΠΙΛΟΓΗ

• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ........  Κουμπί    ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ................  Κουμπί    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ



Ρύθμιση του περιορισμού εύρους θερμοκρασίας

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
Restriction (Περιορισμός)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Επιλέξτε το "Restriction" (Περιορισμός) από 
το Main menu (Βασικό μενού) (ανατρέξτε στη 
σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Restriction

Setting display:
Page

Temp. range  Yes
Cool·Dry
Heat
Auto

-
-
-

Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο "Temp. range" 
(Εύρος θερμ.) με τα κουμπιά  F1  ή  F2  και 
πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

3

F1 F2 F3 F4

Temp. range

Select:
Cursor Cursor

Temp. range  No / Yes
Cool·Dry
Heat
Auto

-
-
-

Θα εμφανιστεί η οθόνη για τη ρύθμιση του 
εύρους θερμοκρασίας.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο επιθυμητό στοιχείο 
με το κουμπί  F1  στα "Temp. range" (Εύρος 
θερμ.), "Cool•Dry" (Ψύξη/Αφύγρανση), "Heat" 

(Θέρμανση) ή "Auto" (Αυτόματο).

P
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Λειτουργία κουμπιών
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4

F1 F2 F3 F4

Temp. range

Temp. range

Select:
Cursor Temp.

Main menu:

Temp. range  No / Yes
Cool·Dry
Heat
Auto

Temp. range  No / Yes
Cool·Dry
Heat
Auto
           Changes saved

-
-
-

-
-
-

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με τα κουμπιά  F3  ή  F4 .
• Temp. range (Εύρος θερμ.): No (χωρίς περιορισμό) ή 
                                         Yes (με περιορισμό)
•  Cool•Dry (Ψύξη•Αφύγρανση): Ανώτερη και χαμηλότερη οριακή θερμοκρασία

(προσαυξήσεις του 1ºC)
• Heat (Θέρμανση): Ανώτερη και χαμηλότερη οριακή θερμοκρασία

(προσαυξήσεις του 1ºC)
• Auto (Αυτόματο): Ανώτερη και χαμηλότερη οριακή θερμοκρασία

(προσαυξήσεις του 1ºC)
Εύρη ρύθμισης θερμοκρασίας

Πρόγραμμα λειτουργίας Κατώτερο όριο Ανώτερο όριο

Cool•Dry 
(Ψύξη•Αφύγρανση)

19 ~ 30ºC
(67 ~ 87ºF)

30 ~ 19ºC
(87 ~ 67ºF)

Heat (Θέρμανση) 17 ~ 28ºC
(63 ~ 83ºF)

28 ~ 17ºC
(83 ~ 63ºF)

Auto (Αυτόματο) 19 ~ 28ºC
(67 ~ 83ºF)

28 ~ 19ºC
(83 ~ 67ºF)

 * Το ρυθμιζόμενο εύρος ποικίλει ανάλογα με τη συνδεδεμένη μονάδα.
*1  Μπορεί να ρυθμιστεί το εύρος θερμοκρασίας για τις λειτουργίες 

«Cool», «Dry» και «Auto» (διπλό ορισμένο σημείο).
*2  Μπορεί να ρυθμιστεί το εύρος θερμοκρασίας για τις 

λειτουργίες «Heat» και «Auto» (διπλό ορισμένο σημείο).
*3  Το εύρος θερμοκρασίας για τις λειτουργίες «Heat», «Cool» 

και «Dry» πρέπει να πληροί τις παρακάτω συνθήκες:
•  Ανώτατο όριο για ψύξη - ανώτατο όριο για θέρμανση ≥ 
Ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας (ποικίλλει ανάλογα με το 
μοντέλο εσωτερικής μονάδας)

•  Κατώτατο όριο για ψύξη - κατώτατο όριο για θέρμανση ≥ 
Ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας (ποικίλλει ανάλογα με το 
μοντέλο εσωτερικής μονάδας)

*4  Μπορεί να ρυθμιστεί το εύρος θερμοκρασίας για τη 
λειτουργία «Auto» (μονό ορισμένο σημείο).

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri   θα εμφανιστεί στην Βασική οθόνη στη 
λειτουργία Full όταν το temperature range 

(εύρους θερμοκρασίας) είναι περιορισμένο.

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

*1
*3

*2
*3

*4



Λειτουργία κλειδώματος λειτουργίας

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
Restriction (Περιορισμός) 

1

F1 F2 F3 F4

Restriction

Setting display:
Page

Operation locked     No
On/Off  Mode  Set temp.  
Vane

Εμφανίστε την οθόνη ρύθμισης Restriction 
(Περιορισμού).
(Ανατρέξτε στη σελίδα 34.)

Μετακινήστε τον κέρσορα στο "Operation locked" 
(Λειτουργία κλειδωμένη) και πιέστε το κουμπί 
ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Restriction

Restriction

Select:
Cursor Cursor

Main menu:

Locked
Locked
Locked
Locked

Operation locked   No / Yes
On/Off
Mode
Set temp.
Vane

Operation locked     Yes
On/Off  Mode  Set temp.  
Vane

Changes saved

Θα εμφανιστεί η οθόνη για τις ρυθμίσεις της λειτουργίας κλειδώματος.

 Μετακινήστε τον κέρσορα στο επιθυμητό στοιχείο με το 
κουμπί  F1  ή  F2  από τα "Operation locked" (Λειτουργία 
κλειδωμένη),"On/Off", "Mode" (Κατάσταση λειτουργίας), "Set 
temp." (Ρύθμιση θερμ.), ή "Vane" (Πτερύγιο φτερωτής).

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με τα κουμπιά  F3  ή  F4 .
•  Operation locked (Κλειδωμένη λειτουργία): 

No (απενεργοποίηση)/Yes (ενεργοποίηση)
• On/Off: Λειτουργία On/Off
• Mode (Κατάσταση λειτουργίας): Ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας           "-" / "Locked" (Κλειδωμένο)
• Set temp. (Ρύθμιση θερμ.): Ρύθμιση προ-ρυθμισμένης θερμ.
• Vane (Πτερύγιο φτερωτής): Ρύθμιση πτερυγίου φτερωτής

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.

P
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Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος, θέστε το στοιχείο 
"Operation locked" (Λειτουργία κλειδωμένη) στο " Yes" (Ναι).

Λειτουργία κουμπιών

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Fan

Fri          θα εμφανιστεί στην Βασική οθόνη στη 
λειτουργία Full όταν έχει ενεργοποιηθεί η 
ρύθμιση λειτουργίας κλειδώματος.

Ο οδηγός λειτουργίας που αντιστοιχεί στην 
κλειδωμένη λειτουργία θα υποβιβαστεί.

(Όταν η ρυθμισμένη θερμ. έχει κλειδωθεί)
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Αυτόματη επιστροφή στην προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
Energy saving (Εξοικονόμηση ενέργειας)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Επιλέξτε το "Energy saving" (Εξοικονόμηση 
ενέργειας) από το Main menu (Βασικό μενού) 
(ανατρέξτε στη σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  
ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Setting display:
Cursor

Auto return           Yes
   Cool:           min, 
   Heat:           min,
Schedule              No
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο "Auto return" 
(Αυτόματη επιστροφή) με τα κουμπιά  F1  ή  F2 
και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

3

F1 F2 F3 F4

Auto return

Cursor Cursor
Select:

Auto return      No / Yes
Cool: After     min
         back to
Heat: After     min
         back to

Θα εμφανιστεί η οθόνη για τη διεξαγωγή των 
ρυθμίσεων για την αυτόματη επιστροφή στην 
προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο επιθυμητό στοιχείο 
με το κουμπί  F1  ή  F2  στα "Auto return" 
(Αυτόματη επιστροφή), "Cool" (Ψύξη) ή "Heat" 
(Θέρμανση).

PMain

Λειτουργία κουμπιών
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4

F1 F2 F3 F4

Auto return

Auto return

Cursor Content
Select:

Main menu:

Auto return      No / Yes
Cool:   After      min
           back to
Heat:   After      min
           back to

Auto return           Yes
   Cool:           min,
   Heat:           min,

             Changes saved

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με τα κουμπιά  F3  ή  F4 .
• Auto return (Αυτόματη επιστροφή):  No (απενεργοποίηση)/

Yes (ενεργοποίηση)
• Cool (Ψύξη): Το εύρος ρύθμισης χρονοδιακόπτη είναι 30 έως 

120 λεπτά σε προσαυξήσεις των 10 λεπτών.
Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι 19 έως 
30ºC (67 έως 87ºF). (προσαυξήσεις του 1ºC)

• Heat (Θέρμανση):  Το εύρος ρύθμισης χρονοδιακόπτη είναι 30 έως 
120 λεπτά σε προσαυξήσεις των 10 λεπτών.
Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι 17 έως 
28ºC (63 έως 87ºF). (προσαυξήσεις του 1ºC)

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 
Το "Cool" (Ψύξη) περιλαμβάνει τις καταστάσεις λειτουργίας 
"Αφύγρανση" και "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ψύξη" και το "Heat" (Θέρμανση) 
περιλαμβάνει την κατάσταση λειτουργίας "ΑΥΤΟΜΑΤΗ θέρμανση".
Θα εμφανιστεί η οθόνη για τη ρύθμιση του επιλεγμένου στοιχείου.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις «Timer» ή Προ-ρύθμισης θερμοκρασίας δεν θα έχουν αποτέλεσμα εάν το εύρος θερμοκρ. 
έχει περιοριστεί και όταν το σύστημα ελέγχεται κεντρικά (όταν η ρύθμιση εύρους θερμοκρ. έχει απαγορευθεί από το 
τοπικό χειριστήριο). Όταν το σύστημα ελέγχεται κεντρικά (όταν απαγορεύεται η λειτουργία «Timer» από το τοπικό 
τηλεχειριστήριο), θα απενεργοποιηθεί μόνο η ρύθμιση «Timer».

<Οθόνες δείγματος όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Auto return (Αυτόματης επιστροφής)>

Cool AutoSet temp.

Mode Fan

Fri

Cool AutoSet temp.

Mode Fan

Fri

Cool AutoSet temp.

Mode Fan

Fri

Temp. Temp. Temp.

Παράδειγμα: Μειώστε την Set temp. (ρυθμισμένη θερμ.) στους 24ºC (75ºF). 60 λεπτά αργότερα, η Set temp. (ρυθμισμένη θερμ.) θα γυρίσει στους 28ºC (83ºF).

60 
λεπτά
αργότερα

Η Set temp. (ρυθμισμένη 
θερμ.) αλλάζει από 28ºC 
(83ºF) σε 24ºC (75ºF) από 
έναν χρήστη.

60 λεπτά αργότερα, η Set 
temp. (ρυθμισμένη θερμ.) 
γυρίζει στους 28ºC (83ºF) 
αυτόματα. 

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Ρύθμιση του προγράμματος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
Energy saving (Εξοικονόμηση ενέργειας)

1

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Setting display:
Cursor

Auto return           Yes
   Cool:           min,
   Heat:           min,
Schedule              No
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Εμφανίστε το "Energy saving" (Εξοικονόμηση 
ενέργειας). (Ανατρέξτε στη σελίδα 38.)

Μετακινήστε τον κέρσορα στο "Schedule" 
(Πρόγραμμα) και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Energy saving

-
-
-
-

Setting display:
day

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Mon
No.

Θα εμφανιστεί η οθόνη για την προβολή του 
προγράμματος.

Πιέστε τα κουμπιά  F1  ή  F2  για να δείτε τις 
ρυθμίσεις για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να πάτε στην 
οθόνη ρύθμισης.

3

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Select:
Cursor

Energy saving   No / Yes

Θα εμφανιστεί η οθόνη για την ενεργοποίηση 
(Yes)/απενεργοποίηση (No) του προγράμματος 
λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιλέξτε "No" (Όχι) ή "Yes" (Ναι) με τα κουμπιά  
F3  ή  F4 .
Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να πάτε στην 
οθόνη επιλογής αλλαγής ρύθμισης/ημέρας της 
εβδομάδας.

PMain

Λειτουργία κουμπιών



F1 F2 F3 F4

Energy saving

-
-
-
-

Input:
day Select

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
No.

Θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής αλλαγής 
ρύθμισης/ημέρας της εβδομάδας.
Για κάθε ημέρα μπορούν να ρυθμιστούν έως και 
τέσσερα πρότυπα λειτουργίας.
Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιθυμητή 
ημέρα της εβδομάδας με τα κουμπιά  F1  ή  F2 
και πιέστε το κουμπί  F3  για να την επιλέξετε. 
(Μπορούν να επιλεγούν πολλές ημέρες.)
Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να πάτε στην 
οθόνη ρύθμισης προτύπου.

4

5

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Energy saving

-
-
-
-

Select:
Cursor Content

Day selection:

Mon

Mon

Changes saved

No.

Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης προτύπου.
Πιέστε το κουμπί  F1  για να μετακινήσετε τον κέρσορα 
στον επιθυμητό αριθμό προτύπου.
Μετακινήστε τον κέρσορα στο επιθυμητό στοιχείο με το κουμπί 
F2   από το χρόνο έναρξη, το χρόνο σταματήματος και το ποσοστό 
εξοικονόμησης ενέργειας (με αυτή τη σειρά από τα αριστερά).
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με τα κουμπιά  F3  ή  F4  .
•  Χρόνος έναρξης/σταματήματος: ρυθμίζεται σε 
προσαυξήσεις των 5 λεπτών
* Πιέστε και κρατήστε το κουμπί για να 
προχωρήσετε γρήγορα τους αριθμούς.

•  Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας: Το εύρος ρύθμισης είναι 0% 
και 50 έως 90% σε προσαυξήσεις του 10%.

Πιέστε το κουμπί   ΕΠΙΛΟΓΗ   για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 
Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.
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Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri      θα εμφανιστεί στην Βασική οθόνη στη 
λειτουργία Full όταν η μονάδα λειτουργεί στην 
κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

Όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή, τόσο πιο μεγάλη η 
επίδραση εξοικονόμησης ενέργειας.

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
•  Για επιστροφή στην οθόνη επιλογής αλλαγής ρύθμισης/ημέρας της 
εβδομάδας    ........................................................  Κουμπί   ΕΠΙΛΟΓΗ

• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ........  Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ................  Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
Night setback (Νυχτερινή λειτουργία)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Επιλέξτε το "Night setback" (Νυχτερινή 
λειτουργία) από το Main menu (Βασικό μενού) 
(ανατρέξτε στη σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  
ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2 Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να πάτε στην 
οθόνη ρύθμισης.

P
Περιγραφή λειτουργίας
Αυτός ο έλεγχος ξεκινά τη λειτουργία θέρμανσης όταν η ομάδα αντικειμένου ελέγχου σταματά και όταν 
η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από την προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία κατώτερου ορίου. Επίσης 
αυτός ο έλεγχος ξεκινά τη λειτουργία ψύξης όταν η ομάδα αντικειμένου ελέγχου σταματά και όταν η 
θερμοκρασία δωματίου φτάσει πάνω από την προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία ανώτερου ορίου.
Η Night setback (νυχτερινή λειτουργία) δεν είναι διαθέσιμη εάν η λειτουργία και η ρύθμιση θερμοκρασίας 
διεξάγονται από το τηλεχειριστήριο.
Εάν η θερμοκρασία δωματίου μετρηθεί από τον αισθητήρα θερμοκρασίας αναρρόφησης του 
κλιματιστικού, η ακριβής θερμοκρασία μπορεί να μην ληφθεί όταν το κλιματιστικό είναι ανενεργό ή όταν 
ο αέρας δεν είναι καθαρός. Σε αυτή την περίπτωση, γυρίστε τον αισθητήρα σε έναν απομακρυσμένο 
αισθητήρα (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) ή σε έναν απομακρυσμένο αισθητήρα ελέγχου.

Main

Λειτουργία κουμπιών

F1 F2 F3 F4

Night setback

Setting display:

Night setback   Yes
Temp. range     12      -   28
Start                  23:00
Stop                    5:00



3

F1 F2 F3 F4

Night setback

Night setback

Select:
Cursor Content

Main menu:

Night setback   No / Yes
Temp. range     12      -   28
Start                  23:00
Stop                    5:00

Night setback   No / Yes
Temp. range     12      -   28
Start                  23:00
Stop                    5:00
          Changes saved

Μετακινήστε τον κέρσορα στο επιθυμητό στοιχείο με 
το κουμπί  F1  ή  F2  στα Night setback (Νυχτερινή 
λειτουργία) No (απενεργοποίηση)/Yes (ενεργοποίηση), 
Temp. range (Εύρος θερμ.), Start time (Χρόνος 
έναρξης) ή Stop time (Χρόνος σταματήματος).
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με τα κουμπιά  F3  ή  F4 .
• Temp. range (Εύρος θερμ.):  Μπορούν να ρυθμιστούν η θερμοκρασία 

κατώτερου ορίου (για τη λειτουργία 
θέρμανσης) και η θερμοκρασία 
ανώτερου ορίου (για τη λειτουργία 
ψύξης). Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ 
του κατώτερου και του ανώτερου ορίου 
πρέπει να βρίσκεται στους 4ºC (8ºF) 
ή περισσότερο. Το ρυθμιζόμενο εύρος 
θερμοκρασίας ποικίλει ανάλογα με τις 
συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες.

•  Χρόνος έναρξης/σταματήματος: ρυθμίζεται σε 
προσαυξήσεις των 5 λεπτών
* Πιέστε και κρατήστε το κουμπί για να 
προχωρήσετε γρήγορα τους αριθμούς.

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.
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Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri      θα εμφανιστεί στην Βασική οθόνη στη 
λειτουργία Full όταν έχει ενεργοποιηθεί η Night 
setback (Νυχτερινή λειτουργία)

Το  εμφανίζεται όταν ο χρονοδιακόπτης είναι 
απενεργοποιημένος από το κεντρικό σύστημα 
ελέγχου.

Η Night setback (Νυχτερινή λειτουργία) δεν θα 
λειτουργεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν η μονάδα 
λειτουργεί, όταν η Night setback (Νυχτερινή λειτουργία) 
έχει απενεργοποιηθεί, κατά τη διάρκεια ενός σφάλματος, 
κατά τον έλεγχο (στο μενού σέρβις), κατά τη δοκιμαστική 
λειτουργία, κατά τη διάγνωση του τηλεχειριστηρίου, όταν δεν 
έχει ρυθμιστεί το ρολόι, κατά τη ρύθμιση λειτουργίας, όταν 
το σύστημα ελέγχεται κεντρικά (απαγορεύεται η λειτουργία 
«On/Off», η ρύθμιση θερμοκρασίας ή η λειτουργία «Timer» 
από τη ρύθμιση του τοπικού τηλεχειριστηρίου).

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
Manual vane angle (Χειροκίνητη γωνία πτερυγίου φτερωτής)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Επιλέξτε το "Maintenance" (Συντήρηση) από 
το Main menu (Βασικό μενού) (ανατρέξτε στη 
σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

3

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Cursor Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

Για την επιλογή μετακινήστε τον κέρσορα στο 
"Ref. address" (Διεύθυνση αναφ.) ή στο "Unit 
No." (Αρ. μονάδας) με το κουμπί  F1 .
Επιλέξτε τη διεύθυνση ψυκτικού και τον αριθμό μονάδας για τις 
μονάδες στις οποίες θα τοποθετηθούν πτερύγια φτερωτής, με τα 
κουμπιά  F2  ή  F3  και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .
• Ref. address (Διεύθυνση αναφ.): Διεύθυνση ψυκτικού
• Unit No. (Αρ. μονάδας): 1, 2, 3, 4
Πιέστε το κουμπί  F4  για να επιβεβαιώσετε τη μονάδα.

2

F1 F2 F3 F4

Maintenance menu

Main menu:
Cursor

Auto descending panel
Manual vane angle

Επιλέξτε "Manual vane angle" (Χειροκίνητη 
γωνία πτερυγίου φτερωτής) με τα κουμπιά  F1  ή  
F2  και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

OFFMain

Λειτουργία κουμπιών

Η οθόνη στα αριστερά δείχνει μια οθόνη δείγματος για μονάδες Mr. 
Slim. Στις μονάδες City Multi, εμφανίζεται η ένδειξη "M-NET address" 
(Διεύθυνση Μ-ΝΕΤ) αντί της ένδειξης "Ref. address" (Διεύθυνση 
αναφ.), ενώ η ένδειξη "Unit No." (Αρ. μονάδας) δεν εμφανίζεται.
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4

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Manual vane angle

Select:

Setting

Outlet Angle

Θα εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση πτερυγίου φτερωτής.

Επιλέξτε τις επιθυμητές εξόδους από το 1 έως το 
4 με το κουμπί  F1  ή  F2 .
• Outlet (Έξοδος): "1," "2," "3," "4," και "1, 2, 3, 4, (όλες οι έξοδοι)"
 
Πιέστε τα κουμπιά  F3  ή  F4  για να περάσετε 
από την επιλογή με τη σειρά "Καμία ρύθμιση 
(επαναφορά)", "Βήμα 1", "Βήμα 2", "Βήμα 3", 
"Βήμα 4", και "Βήμα 5". 
Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
■ Ρύθμιση πτερυγίου φτερωτής

Βήμα 1 Βήμα 2

Βήμα 4Βήμα 3

Καμία ρύθμιση

όλες οι έξοδοι

Βήμα 5

Πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Θα εμφανιστεί μια οθόνη η οποία δείχνει τις 
πληροφορίες ρύθμισης που μεταδίδονται.
Οι αλλαγές ρύθμισης θα γίνουν στην επιλεγμένη έξοδο.
Η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα σε αυτήν που φαίνεται 
ανωτέρω (βήμα 4) όταν ολοκληρωθεί η μετάδοση. 
Κάντε τις ρυθμίσεις για άλλες εξόδους, 
ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες.

Εάν έχουν επιλεγεί όλες οι έξοδοι, θα 
εμφανιστεί το  την επόμενη φορά 
που θα τεθεί σε λειτουργία η μονάδα.

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας
Main display (Βασική οθόνη)

1

3

F1 F2 F3 F4

Main display

Full / Basic

Cursor
Select:

Επιλέξτε “Full” (Πλήρες) ή “Basic” (Βασικό) 
(ανατρέξτε στη σελίδα 8) με τα κουμπιά  F3  ή  
F4  και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Επιλέξτε το "Initial setting" (Αρχική ρύθμιση) από 
το Main menu (Βασικό μενού) ύ (ανατρέξτε στη 
σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Initial setting menu

Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Μετακινήστε τον κέρσορα στο "Main display" 
(Βασική οθόνη) με τα κουμπιά  F1  ή  F2  και 
πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

Λειτουργία κουμπιών

P

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Contrast (Αντίθεση)

1

3

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Contrast

DarkLight

Προσαρμόστε την αντίθεση με τα κουμπιά  F3  ή  F4  
και πιέστε τα κουμπιά  ΜΕΝΟΥ  ή  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  .

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Επιλέξτε το "Initial setting" (Αρχική ρύθμιση) από 
το Βασικό μενού (ανατρέξτε στη σελίδα 20), και 
πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Initial setting menu

Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Μετακινήστε τον κέρσορα στο "Contrast" 
(Αντίθεση) με τα κουμπιά  F1  ή  F2  και πιέστε το 
κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

Λειτουργία κουμπιών

P

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Language selection (Επιλογή γλώσσας)

1

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Page

Initial setting menu

Main menu:

Auto mode
Administrator password
Language selection

Μετακινήστε τον κέρσορα στο "Language 
selection" (Επιλογή γλώσσας) με τα κουμπιά  F1 
ή  F2  και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας

Λειτουργία κουμπιών

Επιλέξτε το "Initial setting" (Αρχική ρύθμιση) από 
το Main menu (Βασικό μενού) (ανατρέξτε στη 
σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  .

Περιγραφή λειτουργίας
Μπορεί να ρυθμιστεί η επιθυμητή γλώσσα. Οι επιλογές γλώσσας είναι Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά και Ρωσικά.

P



Όταν η ισχύς ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, θα 
προβληθεί η οθόνη Language selection (επιλογής 
γλώσσας). Επιλέξτε μια επιθυμητή γλώσσα. Το 
σύστημα δεν θα εκκινηθεί χωρίς επιλογή γλώσσας.

Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιθυμητή 
γλώσσα με τα κουμπιά  F1  έως  F4  και πιέστε 
το κουμπί  ΕΠΙΛΟΓΗ  για να αποθηκεύσετε τη 
ρύθμιση.

3
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Θα εμφανιστεί μια οθόνη η οποία δείχνει ότι η 
ρύθμιση έχει αποθηκευτεί.

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Cursor
Select:

English
Deutsch
Italiano
Svenska

Français
Español
Português
Pycckий

English
Deutsch
Italiano
Svenska
Changes saved

Français
Español
Português
Pycckий

Language selection

Language selection

Cursor

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ



Function setting (Ρύθμιση Λειτουργίας) (City Multi) P
Περιγραφή λειτουργίας
Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων από το τηλεχειριστήριο, όπως 
απαιτείται.

• Οι ακόλουθες ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο για μονάδες City Multi, όπως απαιτείται.
• Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης για το πώς να κάνετε τις ρυθμίσεις για μονάδες Mr. Slim.
• Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας για πληροφορίες σχετικά με τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις των εσωτερικών μονάδων, τους αριθμούς ρύθμισης λειτουργίας και τις τιμές 
ρύθμισης.

• Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων, καταγράψτε όλες τις αλλαγές που 
έγιναν για να διατηρείτε αρχείο των ρυθμίσεων.

Λειτουργία κουμπιών

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Επιλέξτε το «Service» στο «Main menu» 
(δείτε στη σελίδα 20), και πατήστε το κουμπί 
ΕΠΙΛΟΓΗ .

F1 F2 F3 F4

Service menu
Maintenance password
Remote controller check
Function setting

Main display:
Cursor

Επιλέξτε «Function Setting» στην οθόνη «Service 
Menu», και πατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ .

OFF

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου - Ρυθμίσεις λειτουργίας

1

2
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Για να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις μίας 
συγκεκριμένης μονάδας, εισάγετε τη ρύθμιση για την 
«M-NET address» και τον αριθμό «function setting» της, 
επιλέξτε «Conf» για «Function», και πατήστε το κουμπί 
ΕΠΙΛΟΓΗ .
Θα εμφανιστεί μία οθόνη η οποία δείχνει ότι γίνεται 
αναζήτηση των ρυθμίσεων. Όταν ολοκληρωθεί η 
αναζήτηση, θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Θα εμφανιστεί η οθόνη «Function Setting».
Πατήστε το κουμπί F1  ή F2  για να 
μετακινήσετε τον κέρσορα σε ένα από τα 
ακόλουθα: «M-NET address», αριθμός «function 
setting» ή τιμή ρύθμισης. Στη συνέχεια, πατήστε 
το κουμπί F3  ή F4  για να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις στις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, πατήστε το 
κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ .
Θα εμφανιστεί μία οθόνη η οποία δείχνει ότι οι 
πληροφορίες ρύθμισης αποστέλλονται.

F1 F2 F3 F4

Set / Conf

Sending data

Cursor
Select:

M-NET address
Function No.
Data
Function

3
32
2

3
32
2

M-NET address
Function No.
Data

Function setting

Function setting

Address

3
32
2

M-NET address
Function No.
Data

Return:

Function setting

Setting completed

Όταν οι πληροφορίες ρυθμίσεων έχουν 
αποσταλεί, θα εμφανιστεί μία οθόνη που 
υποδεικνύει την ολοκλήρωση της αποστολής.

Για πρόσθετες ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  για να επιστρέψετε στην οθόνη 
που φαίνεται στο Βήμα 3 παραπάνω. Ορίστε 
τους αριθμούς λειτουργίας για άλλες εσωτερικές 
μονάδες ακολουθώντας τα ίδια βήματα.

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στην οθόνη «Service Menu» .. κουμπί ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ...... κουμπί ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3

4
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Συντήρηση
Filter information (Πληροφορίες φίλτρου)

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri
          θα εμφανιστεί στην Βασική οθόνη στη 
λειτουργία Full όταν πρέπει να καθαριστούν τα 
φίλτρα.
Όταν εμφανιστεί αυτή η ένδειξη, πλύντε, 
καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της 
εσωτερικής μονάδας για λεπτομέρειες.

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Επιλέξτε το "Filter information" (Πληροφορίες 
φίλτρου) από το Main menu (Βασικό μενού) 
(ανατρέξτε στη σελίδα 20), και πιέστε το κουμπί  
ΕΠΙΛΟΓΗ  .

2

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Filter information

Reset

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Πιέστε το κουμπί  F4  για να επαναρυθμίσετε την 

ένδειξη φίλτρου.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της 
εσωτερικής μονάδας για το πώς καθαρίζονται τα 
φίλτρα.

Λειτουργία κουμπιών
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3

F1 F2 F3 F4

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset filter sign?

Filter sign reset

Main menu:

Επιλέξτε το "OK" με το κουμπί  F4  .

Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Όταν προβάλλεται το  στην Βασική οθόνη 
στη λειτουργία Full, το σύστημα ελέγχεται 
κεντρικά και η ένδειξη φίλτρου δεν μπορεί να 
επαναρυθμιστεί.

Εάν έχουν συνδεθεί δύο ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες, ο χρόνος καθαρισμού φίλτρου για 
κάθε μονάδα μπορεί να είναι διαφορετικός, ανάλογα με τον τύπο φίλτρου.

Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί όταν το φίλτρο στη βασική μονάδα πρέπει να καθαριστεί. 
Όταν έχει επαναρυθμιστεί η ένδειξη φίλτρου, θα επαναρυθμιστεί ο αθροιστικός χρόνος λειτουργίας όλων των μονάδων.

Το εικονίδιο  έχει προγραμματιστεί να εμφανίζεται μετά από μια συγκεκριμένη διάρκεια λειτουργίας, με 
βάση την προϋπόθεση ότι οι εσωτερικές μονάδες έχουν εγκατασταθεί σε έναν χώρο με φυσιολογική ποιότητα 
αέρα. Ανάλογα με την ποιότητα αέρα, το φίλτρο ίσως χρειαστεί πιο συχνό καθαρισμό.

Ο αθροιστικός χρόνος κατά τον οποίο το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό εξαρτάται από το μοντέλο.

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ...... Κουμπί   ΜΕΝΟΥ
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη .............. Κουμπί   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν συμβεί ένα σφάλμα, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.
Ελέγξτε την κατάσταση σφάλματος, σταματήστε τη λειτουργία και συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπο σας.

Error information (Πληροφορίες σφαλμάτων)

1

F1 F2 F3 F4

Error information
Error code
Error unit     IU
Ref. address       Unt#
Model name
Serial No.

ResetPage

Error information
Contact information
Dealer
    Tel

ResetPage

Reset error: Reset button

Reset error: Reset button

Θα εμφανιστούν ο κωδικός σφάλματος (Error 
code), η μονάδα σφάλματος (Error unit), η 
διεύθυνση ψυκτικού (Ref. address), το όνομα 
μοντέλου μονάδας (Model name) και ο σειριακός 
αριθμός (Serial No.).
Το όνομα μοντέλου (Model name) και ο σειριακός 
αριθμός (Serial No.) θα εμφανιστούν μόνο εάν οι 
πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί.

Πιέστε το κουμπί  F1  ή  F2  για να προχωρήσετε 
στην επόμενη σελίδα.

Contact information (τηλεφωνικός αριθμός 
αντιπροσώπου) εάν έχουν καταχωρηθεί οι 
πληροφορίες.

Λειτουργία κουμπιών

αναβοσβήνει



2

F1 F2 F3 F4

F1 F2 F3 F4

Error information

Error reset

Error reset

Error code
Error unit     IU
Ref. address       Unt# 
Model name
Serial No.

ResetPage

Reset current error?

Error reset

OKCancel

Main menu:

Reset error: Reset button

Πιέστε το κουμπί  F4  ή το κουμπί  ON/OFF  για 
να επαναρυθμίσετε το σφάλμα που συμβαίνει.

Επιλέξτε το "OK" με το κουμπί  F4 .

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Όσο δεν συμβαίνουν σφάλματα, η σελίδα 2/2 
των error information (πληροφοριών σφαλμάτων) 
(ανατρέξτε στη σελίδα 54) μπορεί να προβληθεί 
επιλέγοντας το "Error information" (Πληροφορίες 
σφάλματος) από το Main menu (Βασικό μενού) 
(ανατρέξτε στη σελίδα 20).
Τα σφάλματα δεν μπορούν να επαναρυθμιστούν 
από αυτή την οθόνη.

Τα σφάλματα δεν μπορούν να επανα-
ρυθμιστούν ενώ η λειτουργία ON/OFF έχει 
απαγορευθεί.

αναβοσβήνει

αναβοσβήνει

Πλοήγηση μέσα από τις οθόνες
• Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού) ..........  Κουμπί   ΜΕΝΟΥ

Έλεγχος των πληροφοριών σφάλματος

55



Προδιαγραφές
Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου

56

Προδιαγραφή 

Μέγεθος προϊόντος 120(Π) x 120(Υ) x 19(Β) χιλ. (4 3/4 x 4 3/4 x 3/4 [ίν.]) 
(δεν περιλαμβάνεται το προεξέχον τμήμα)

Καθαρό βάρος 0,25 κιλά (9/16 lb.)

Αξιολογημένη τάση παροχής ισχύος 12 VDC (παρέχεται από τις εσωτερικές μονάδες)

Κατανάλωση ρεύματος 0,3 W

Περιβάλλον χρήσης Θερμοκρασία 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF)
Υγρασία 30 ~ 90%RH (χωρίς συγκέντρωση δρόσου)

Υλικό Πίνακας: PMMA
Κυρίως σώμα: PC + ABS
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Λίστα λειτουργίας (από 1η Δεκεμβρίου 2012)
 : Υποστηρίζεται                  : Δεν υποστηρίζεται

* Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο μονάδας.

Λειτουργία City Multi Mr. Slim Απαιτείται κωδικός 
πρόσβασης

Operation/
Display 
(Λειτουργία/
Οθόνη)

Power ON/OFF (Ισχύς ON/OFF) -
Operation mode switch (Διακόπτης κατάστασης λειτουργίας) -
Room temperature setting (Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου) -
Auto (dual set point) mode
(Λειτουργία «Auto» (διπλό ορισμένο σημείο))

-

Fan speed setting (Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα) -
Vane angle setting (Ρύθμιση γωνίας πτερυγίου φτερωτής) -
Louver setting (Ρύθμιση περσίδας) -
Ventilation setting (Ρύθμιση εξαερισμού) -
High power operation (Λειτουργία υψηλής ισχύος) -
Auto descending panel (Πίνακας αυτόματης καθόδου) -
Backlight (Οπίσθιος φωτισμός) -
Contrast setting (Ρύθμιση αντίθεσης) διαχειριστής
Main display mode switch (Διακόπτης λειτουργίας βασικής οθόνης) διαχειριστής
Clock setting (Ρύθμιση ρολογιού) διαχειριστής
Clock display format setting (Ρύθμιση μορφής οθόνης ρολογιού) διαχειριστής
Language selection (8 languages) (Επιλογή γλώσσας (8 γλώσσες)) διαχειριστής
Room temperature display (Οθόνη θερμοκρασίας δωματίου) διαχειριστής
Error display (Οθόνη σφάλματος) -
Filter information (Πληροφορίες φίλτρου) -

Schedule/Timer 
(Πρόγραμμα/
Χρονοδιακόπτης)

On/Off timer (Χρονοδιακόπτης On/Off) διαχειριστής
Auto-off timer (Χρονοδιακόπτης Auto-Off) διαχειριστής
Weekly timer (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης) διαχειριστής
Night setback (Νυχτερινή λειτουργία) διαχειριστής
OU silent mode (OU αθόρυβη λειτουργία) διαχειριστής

Energy saving 
(Εξοικονόμηση ενέργειας)

Auto return (Αυτόματη επιστροφή) διαχειριστής
Schedule (Πρόγραμμα) διαχειριστής

Restriction 
(Περιορισμός)

Operation lock (Κλείδωμα λειτουργίας) διαχειριστής
Temperature range restriction (Περιορισμός εύρους θερμοκρασίας) διαχειριστής
Password (Κωδικός πρόσβασης)
(Administrator and Maintenance) ((Διαχειριστής και Συντήρηση))

διαχειριστής
Συντήρηση

Άλλα Manual vane angle (Χειροκίνητη γωνία πτερυγίου φτερωτής) -
Test run (Εκτέλεση ελέγχου) Συντήρηση
Model information input (Είσοδος πληροφοριών μοντέλου) Συντήρηση
Dealer information input (Είσοδος πληροφοριών αντιπροσώπου) Συντήρηση
Function setting (Ρύθμιση λειτουργίας) Συντήρηση
Smooth maintenance (Συντήρηση χωρίς προβλήματα) Συντήρηση
Refrigerant volume check (Έλεγχος όγκου ψυκτικού μέσου) Συντήρηση
Refrigerant leak check (Έλεγχος διαρροής ψυκτικού μέσου) Συντήρηση
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Λίστα λειτουργιών οι οποίες μπορούν/δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό

 : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό       : Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό       : Με περιορισμό 

High 
power 

(Υψηλή 
ισχύς)

On/Off timer 
(Χρονοδιακόπτης 

On/Off)

Auto-off timer 
(Χρονοδιακόπτης 

Auto-Off)

Weekly timer 
(Εβδομαδιαίος 
χρονοδιακόπτης)

OU silent 
mode (OU 
αθόρυβη 
λειτουργία)

Temperature 
range 
(Εύρος 

θερμοκρασίας)

Operation 
lock 

(Κλείδωμα 
λειτουργίας)

Auto return 
(Αυτόματη 
επιστροφή)

Energy saving 
schedule 

(Πρόγραμμα 
εξοικονόμησης 
ενέργειας)

Night 
setback 

(Νυχτερινή 
λειτουργία)

High power 
(Υψηλή ισχύς) 1 2 1

On/Off timer 
(Χρονοδιακόπτης On/Off) 1 3

Auto-off timer 
(Χρονοδιακόπτης Auto-Off) 4

Weekly timer 
(Εβδομαδιαίος 
χρονοδιακόπτης)

1 5

OU silent mode 
(OU αθόρυβη λειτουργία) 1

Temperature range 
(Εύρος θερμοκρασίας) 2 6

Operation lock 
(Κλείδωμα λειτουργίας) 2

Auto return 
(Αυτόματη επιστροφή) 2 7

Energy saving schedule 
(Πρόγραμμα εξοικονόμη-

σης ενέργειας)
1

Night setback 
(Νυχτερινή λειτουργία) 3 4 5 6 7

1:  Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας υψηλής ισχύος διότι η λειτουργία υψηλής ισχύος έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. 
2: Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να διεξαχθεί εάν κάποια λειτουργία έχει κλειδωθεί. 
3: Η νυχτερινή λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία από τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη On/Off.
4: Η λειτουργία Auto-off δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη Νυχτερινή λειτουργία.
5: Η νυχτερινή λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία από τη ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.
6: Η ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη Νυχτερινή λειτουργία.
7: Η λειτουργία αυτόματης επιστροφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη Νυχτερινή λειτουργία.

 1: Η ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη δεν έχει επίδραση διότι ο χρονοδιακόπτης On/Off έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. 
 2:  Η λειτουργία αυτόματης επιστροφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διότι η ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας έχει την υψηλότερη προτεραιότητα.
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This product is designed and intended for use in the residential, 
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG. , 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
                                     HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.


