
























Clock set





Hint:

Comfortable SLEEP



SELF CLEAN  Operation HEALTH AIRFLOW Operation



SWING Operation TIMER Operation



SMART Operation HEALTH Operation















































Operazione TURBO/SILENZIO Operazione FREDDO, CALDO e ASCIUTTO



SLEEP comodo



Operazione AUTO-PULIZIA Operazione FLUSSO ARIA SANA



Operazione RUOTA Operazione TIMER



Operazione SMART Operazione SALUTE





















ΔΑΠΕΔΟΥ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:





ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

















Εσωτερική Μονάδα

Οθόνη Ενδείξεων
Είσοδος αέρα
Φίλτρο Αέρα (εσωτερικά)

Επάνω αριστερό και δεξί
τμήμα του πάνελ
Έξοδος αέρα

Κάτω αριστερό και δεξί 
τμήμα του πάνελ

οθόνη ενδείξεων
ένδειξη 
FRESH

ένδειξη
 PM2.5
ένδειξη 
HEALTH

ένδειξη 
SMART

ένδειξη SLEEP
ένδειξη θερμοκρασίας 
χώρου και ρυθμισμένης 
θερμοκρασίας

ένδειξη CHILD LOCK
ένδειξη TIMER 
ON/OFF

ένδειξη DRY

ένδειξη FAN

Εξωτερική Μονάδα

έξοδος αέρα Είσοδος αέρα

Σωληνώσεις και 
καλώδια επικοινωνίας

Σωλήνα αποχέτευσης

Σημείωση, η λειτουργία FRESH δεν είναι διαθέσιμη στο 
παρόν μοντέλο



Σημείωση:



Σημείωση:

Λειτουργίες COOL,HEAT και DRY Λειτουργία TURBO/QUIET



Σημείωση:

Λειτουργία SLEEP



Ρύθμιση λειτουργίας 
HEALTH AIRFLOW

HEALTH
AIRFLOW

Πατήστε το κουμπί HEALTH AIRFLOW, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί το εικονίδιο

Πατώντας ξανά το κουμπί HEALTH AIRFLOW, στην οθόνη 
θα εμφανιστεί το εικονίδιο

Απενεργοποίηση της λειτουργίας 
HEALTH AIRFLOW

Πατήστε ξανά το κουμπί HEALTH AIRFLOW για απενεργοποίηση της 
λειτουργία. Η μονάδα θα συνεχίσει την λειτουργία της στις τελευταίες 
ρυθμίσεις. Μετά την απενεργοποίηση η έξοδος αέρα θα κλείσει αυτόματα.

Σημείωση:
Κατά την λειτουργία

HEALTH AIRFLOW
περσίδων

Κατά τις λειτουργίες ψύξης και αφύγρανσης και σε περίπτωση 
μεγάλου χρονικού διαστήματος λειτουργίας σε υψηλά επίπεδα
 υγρασίας αέρα μπορεί να εμφανιστούν σταγόνες νερού στις γρίλλιες. 
Αυτό είναι φυσιολογικό.

Λειτουργία HEALTH AIRFLOW Λειτουργία SELF CLEAN (αυτοκαθαρισμός) 

Σημείωση:

HEALTH
AIRFLOW

Μην μετακινείτε τις γρίλλιες αέρα με το χερί Διαφορετικά η 
λειτουργία Swing δεν θα λειτουργεί κανονικά. Σε περίπτωση 
που οι γρίλιες δεν μετακινούνται κανονικά, διακόψτε την λειτουργία 
της μονάδας για ένα λεπτό και ενεργοποιήστε την ξανά ώστε να 
ρυθμίσετε την θέση από το χειριστήριο.έναν χαρακτηριστικό ήχο



HEAT

Σημείωση:
Όταν η υγρασία του αέρα είναι υψηλή μπορεί να εμφανιστούν
 σταγώνες νερού συμπυκνωμάτων, ιδιαίτερα αν οι περσίδες 
έχουν ρυθμιστεί κάθετα ή πολύ αριστερά ή/και δεξιά.

εμφανιστεί Σημείωση:

Λειτουργία SWING Λειτουργία TIMER (χρονοδιακόπτης)



Σημείωση:

SMART

Ο ιονιστής παράγει ιόντα στον χώρο,
αδρανοποιόντας βακτήρια και επιταχύνει την 
καθίζηση της σκόνης του χώρου, συμβάλλοντας 
στην δημιουργία καλυτερης ποιότητας αέρα στον 
χώρο.

HEALTH.

HEALTH

ιόντων

Σημείωση:

ιονιστή.

ένδειξη ιονιστή

παράγει

Λειτουργία SMART (έξυπνη) Λειτουργία HEALTH (ιονιστή)







εγκατασταθεί σε κλίση

συσσωρευμένος πάγος



Τανάλια

Μπαταρία ξηρού τύπου







Το μήκος των σωληνώσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα

γωνίας

η γωνία

στην
μονάδα σύμφωνα με το σχήμα



Εκχείλωσης

διαδικασία εκχείλωσης.
εκχείλωσης εκχείλωσης

Imperial

Εκχείλωση

Σπάσιμο



Website: www.haieraircondition.gr

Address:No.1 Haier Road,Hi-tech Zone,Qingdao 266101 P.R.China
Contacts: TEL +86-532-8893-6943;FAX +86-532-8893-1010





























SOĞUTMA, ISITMA ve SOĞUTMA ÇalıştırmaTURBO/SESSİZ çalıştırma



Rahat uyuma



SAĞLIKLIK HAVA AKIŞI çalışmasıKENDİ KENDİNE TEMİZLEME 



SWING çalıştırma ZAMANLAYICI İşletimi



AKILLI çalışma SAĞLIKLI çalışma




















