SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER
OPERATION MANUAL

AS25TAAHRA
AS35TAAHRA
AS50TDAHRA
AS68TEAHRA
AS25TABHRA
AS35TABHRA
AS50TDBHRA
AS68TEBHRA

Please read this operation manual before using the air conditioner.
Keep this operation manual for future reference
This appliance is filled with R32.
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Parts and Functions
Remote controller

Indoor Unit
1

1 Inlet

8 . Additional functions display

6

2

5 Air Purifying Filter
4

Operation mode QUIET SLEEP

7

(inside)

Remote controller

3

9. QUIET button

4

2 Inlet grille

5

8
Emergency
Switch

3 Outlet

8

9
18

10
19

11

4 Anion generator
5

6 Vertical blade

(inside)

20

(adjust left and
r ight air fl ow)

7 Horizontal flap

Display board

(adjust up and down air flow
Don't adjust it manually)

12
21

13
22

14

Display board

23

15
24

16

1 Remote signal receiver

25

17

(A beeping sound is generated when a signal from remote controller isreceived.)

2 Power indicator (Lights up when unit starts.)
3 Timer mode indicator
(Lights up whenTimer operation is selected.)

4 Operation mode indicator

Operation mode

AUTO COOL

DRY

FAN

HEAT

Remote controller

5 WIFI

2. Signal sending display
3. SWING display
4. FAN SPEED display

1

Display board
2

LO

1 Signal receiver

3

3 Operation mode indicator

2 Setting temp.display

(lights up when the compressor is on.)

MED

HI

10. HEAT button
11. COOL button
12. AUTO button
13. FAN SPEED button
14. TIMER button
15. HEALTH button
16. LOCK button
Used to lock buttons and LCD display

17. LIGHT button
Control the lightening and extinguishing
of the indoor LED display board.

18. POWER ON/OFF button
19. DRY button
20. TEMP button
21. SWING button
22. HOUR button
23. EXTRA FUNCTION button
Function: Sleeping---- Healthy
airflow position1--- Healthy airflow
position 2 --- Power --- Air sending
--- A-B yard

1. Mode display

(lights up when the compressor is on.)

Supplemented
electrical
HEALTH TURBO
heating

24.CANCEL/CONFIRM button
Function: Setting and cancel to the
timer and other additional functions.

Display
circulated
AUTO

25. RESET button
5. LOCK display
When the remote controller appears
6. TIMER OFF display
abnormal, use a sharp pointed
TIMER ON display
article to press this button to reset
7. TEMP display
the remote.
Healthy function is not available for some units.

Loading of the battery

1 Remove the battery cover;
2 Load the batteries as illustrated.

Actual inlet grille may vary from the one shown in the
manual according to the product purchased

Outdoor Unit

2 R-03 batteries, resetting key
(cylinder);
Be sure that the loading
is in line with the" + "/"-";
Load the battery,then put on the cover again.

3

4
4

OUTLET

CONNECTING PIPING AND ELECTRICAL WIRING

INLET

DRAIN HOSE

Please be subject to the actual produce purchased the
above picture is just from your reference
1

Note:
The distance between the signal transmission head and the receiver hole should be within 7m without any obstacle as well.
When electronic-started type fluorescent lamp or change- over
type fluorescent lamp or wireless telephone is installed in the
room, the receiver is apt to be disturbed in receiving the signals,
so the distance to the indoor unit should be shorter.
Full display or unclear display during operation indicates the
batteries have been used up. Please change batteries.
If the remote controller can't run normally during operation, please
remove the batteries and reload several minutes later.
Hint:
Remove the batteries in case won't be in use for a long period. If
there is any display after taking-out, just press reset key.


 
















   
    
 


 



 



























 




 


 






 
 










  





 








   

 




 








 
  

          
          
         
       
  
  



  
 
























 














 






















  

 


 






 





 















 


 

 






 










  

 




  


 




 















 













 
 
















 






























 































 




 









  





 



 

















  
   

















































Indoor Unit Installation
Necessary Tools for Installation
Driver
Nipper
Hacksaw
Hole core drill
Spanner(17,19 and 26mm)
Gas leakage detector or
soap-and-water solution

Torque wrench
(17mm,22mm,26mm)
Pipe cutter
Flaring tool
Knife
Measuring tape
Reamer

Power Source
Before inserting power into receptacle, check the voltage without
fail.
The power supply is the same as the corresponding nameplate.
Install an exclusive branch circuit of the power.
A receptacle shall be set up in a distance where the power cable
can be reached.Do not extend the cable by cutting it.

Selection of Installation Place
Place, robust not causing vibration, where the body can be
supported sufciently.
Place, not affected by heat or steam generated in the vicinity,
where inlet and outlet of the unit are not disturbed.
Place, possible to drain easily, where piping can be connected with the outdoor unit.
Place, where cold air can be spread in a room entirely.
Place, nearby a power receptacle, with enough space around.
Place where the distance of more than lm from televisions,
radios, wireless apparatuses and uorescent lamps can be
left.
In the case of xing the remote controller on a wall, place
where the indoor unit can receive signals when the uorescent lamps in the room are lightened.

Drawing for the installation of indoor units
The models adopt HFC free refrigerant R32

more than 15 cm

Attention must be paid to
the rising up of drain hose

Arrangement of piping
directions
Rear left

more than
10cm

Rear
right

Left

Right
Below

more than 10cm
The distance between the indoor unit and the floor should be more than 2m.
Please be subject to the actual product purchased,the above picture is just for your reference.

If using the left side drain pipe, make sure the hole is got through.

Indoor Unit Installation
Fitting of the Mounting Plate and Positioning of the wall Hole
When the mounting plate is first fixed
1. Carry out, based on the neighboring pillars or lintels, a proper leveling
for the plate to be fixed against the wall, then temporarily fasten the plate
with one steel nail.
2. Make sure once more the proper level of the plate, by hanging a thread
with a weight from the central top of the plate, then fasten securely the
plate with the attachment steel nail.
3. Find the wall hole location A/C using a measuring tape

[ Left Left-rear piping ]
In case of left side piping, cut away, with a nipper, the lid for left
piping.
In case of left-rear piping, bend the pipes according to the piping
direction to the mark of hole for left-rear piping which is marked on
heat insulation materials.
1. Insert the drain hose into the dent of heat insulation materials of
indoor unit.
2. Insert the indoor/outdoor electric cable from backside of indoor
unit,and pull it out on the front side, then connect them.
3. Coat the flaring seal face with refrigerant oil and connect pipes.
Cover the connection part with heat insulation materials closely,
and make sure fixing with adhesive tape
Indoor/outdoor electric cable
Heat insulation
material

A=120mm
B=Ø60mm

C=80mm
B=Ø60mm

Lid for right
piping

Piping
Pipe supporting
plate

Lid for left piping Drain hose

Lid for under piping pipe
Fix with adhesive tape

Indoor/outdoor electric cable and drain hose must be bound with
efrigerant piping by protecting tape.

[ Other direction piping ]
C=120mm
B=Ø60mm

A=150mm
B=Ø60mm

Cut away, with a nipper, the lid for piping according to the piping
direction and then bend the pipe according to theposition of wall
hole. When bending, be careful not to crash pipes.
Connect beforehand the indoor/outdoor electric cable, and then
pull out the connected to the heat insulation of connecting part
specially.

Fixing the indoor unit body
B=Ø60mm

B=Ø60mm

Hang surely the unit body onto the upper
notches of the mounting plate. Move the body
from side to side to verify its secure fixing.
In order to fix the body onto the mounting
plate,hold up the body aslant from the
underside and then put it down perpendicularly.

C=113mm

A=70mm

When the mounting plate is fixed side bar and lintel
Fix to side bar and lintel a mounting bar, Which is separately sold, and
then fasten the plate to the fixed mounting bar.
Refer to the previous article, “ When the mounting plate is fi rst fixed “,
for the position of wall hole.

mounting plate

Unloading of indoor unit body
When you unload the indoor unit,please use your hand to arise
the body to leave agraffe,then lift the bottom of the body outward
slightly and lift the unit aslant until it leaves the mounting plate.

Making a Hole on the Wall and Fitting the Piping Hole Cover
Make a hole of 60 mm in diameter, slightly descending to outside the wall
Install piping hole cover and seal it off with putty after installation
Wall hole

agraffe

mounting plate

Ø60mm

Connecting the indoor/outdoor Electric Cable
Indoor side

(Section of wall hole)

Outdoor side
Thickness of wall

G Piping hole pipe

Installation of the Indoor Unit
Drawing of pipe

[ Rear piping ]
Draw pipes and the drain hose, then fasten them with the adhesive tape

Removing the wiring cover
Remove terminal cover at right bottom corner of
indoor unit, then take off wiring cover by removing
its screws.

        
          
       
            


      
                
            
  
             

            
 







  





 


            
       

 

           
   
    
     


           
      
          
    




       
           
      





  
         
         
   
         

     
           
        
   

  



   



  



 

   




        
   



 

 

           








        
      



         
 

            
          
       



        
      
          
  

                  
              
  
       

         
    

                
             
                
               
              
          



               
        

              

            
         
          
            
 







                
        
       

     
       
    
    
  

 

    
  
      
   
       
    
     
     
       
   
    
         
    


  
























 







 

     
 





 


 


 



 





 



 
 
 























 



 













         
          
 





     
         







  
 






















































































































Before asking for service, check the following
first.


does not restart








 


blown out.




















 













 
 
 








 


 









 
 


















 
 


   

 


Minimum: 
15oC

 Minimum: 
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o
o
Outdoor Maximum:D.B/W.B 24 C/18 C
(INVERTER)










Minimum:D.B

-15oC

 by the

 or its service agent or a similar 
 broken,please change
 . If the fuse of  unit is
 
 
 standard.
 

  

  by young children or infirm


  to ensure that they do not play


 which fit into the power supply

  must have 
attestation.
 off the A/C first, and at least





 

Haier


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


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
τα μέτρα προφύλαξης που βρίσκονται

Aυτή η συσκευή περιέχει

στον παρόν εγχειρίδιο πριν θέσετε σε

ψυκτικό υγρό R32

λειτουργία τη μονάδα.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα σημείο όπου ο χρήστης θα μπορεί να το βρει εύκολα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Μην χρησιμοποιείτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή τη διαδικασία καθαρισμού εκτός από εκείνα που
συστήνει ο κατασκευαστής.
■ Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε ένα δωμάτιο που δεν θα υπάρχουν θερμαντικές πηγές συνεχούς λειτουργίας (για
παράδειγμα: πηγή με ανοικτή φλόγα, συσκευή αερίου και υγραερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα εν λειτουργεία).
■ Μην τρυπάτε και μην καίτε.
■ Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ψυκτικά μέσα μπορεί να βγάζουν μια οσμή.
■ Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί, να τοποθετηθεί και να λειτουργεί σε ένα δωμάτιο με εμβαδόν μεγαλύτερο από 1,2m2.
■ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
■ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, από άτομα με περιορισμένες φυσικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον παρακολουθούνται από
άλλο άτομο και τους έχουν δοθεί οι οδηγίες χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
■ Η μέθοδος καλωδίωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το τοπικό πρότυπο καλωδίωσης.
■ Ο τύπος σύνδεσης καλωδίων είναι H07RN-F.
■ Όλα τα καλώδια πρέπει να έχουν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γνησιότητας. Εάν, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης πρέπει να
κοπούν τα καλώδια σύνδεσης, τότε θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το καλώδιο γείωσης θα είναι το τελευταίο που θα κοπεί.
■ Ο διακόπτης κυκλώματος του κλιματιστικού θα πρέπει να είναι ολοπολικός, και η απόσταση μεταξύ των δύο επαφών του
δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 3mm. Τα ίδια τέτοια μέσα για την αποσύνδεση πρέπει να ενσωματωθούν και στην
καλωδίωση.
■ Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς καλωδίωσης και από εξειδικευμένους
επαγγελματίες.
■ Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της γείωσης είναι σωστή και αξιόπιστη.
■ Ένας διακόπτης γειώσης με προστασία διαρροής και ένας ασφαλειοδιακόπτης θα πρέπει να εγκατασταθούν.
■ Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικό ψυκτικό μέσο από εκείνο που αναγράφεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την
εγκατάσταση, τη μετακίνηση ή την επισκευή. Χρησιμοποιώντας άλλα ψυκτικά μπορεί να προκληθούν προβλήματα ή βλάβες
στη συσκευή και πιθανοί τραυματισμοί.

Περιεχόμενα
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ..................................................................................................................................................................1
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.....................................................................................................................................5
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ......................................................................................................................................................... 10

Εξαρτήματα και Χρήση
n Εσωτερική Μονάδα
Φίλτρο Καθαρισμού
Αέρα (μέσα)

Είσοδος

Κατάσταση
Λειτουργίας
Tηλεχειριστήριο

Γρίλια
εισόδου
Διακόπτης
έκτατης ανάγκης

Έξοδος
Ιονιστής (εσωτερικά)

Κάθετο πτερύγιο
(ρυθμίζει την αριστερή Οθόνη ένδειξης
Οριζόντια Περσίδα
και δεξιά ροή αέρα)
(Ρυθμίζει την άνω και
κάτω κίνηση της περσίδας.
ΜΗΝ το ρυθμίζετε χειροκίνητα)

Οθόνη ένδειξης
➊ Δέκτης απομακρυσμένου
σήματος. (Ένας
χαρακτηριστικός ήχος
παράγεται όταν λαμβάνειαι ένα σήμα από το τηλεχειριστήριο.)
➋. Ενδεικτική Λυχνία Ρεύματος (Ανάβει όταν ξεκινάει η μονάδα.)
➌. Ενδεικτή λυχνία Χρονοδιακόπτη (Ανάβει όταν η λειτουργία
επιλέγεται.)
➍. Ενδεικτική Λυχνία έναρξης λειτουργίας (Ανάβει όταν ο
συμπιεστής είναι σε λειτουργία.)
➎. Wi-Fi (Ασύρματη Σύνδεση)

Οθόνη ενδείξεων

τηλεχειριστήριου

➋ Ένδειξη θερμοκρασίας

2

περιβάλλοντος
➌ Ενδειξη κατάστασης
λειτουργίας (θα ανάψει
όταν ο συμπιεστής λειτουργεί)

AUTO COOL DRY

FAN

HEAT

2. Οθόνη αποστολής σήματος
3. Ένδειξη της SWING
4. Ένδειξη της FAN SPEED

1

➊ Λήψη σήματος

1. Ένδειξη Λειτουργίας

3

Η εσωτερική περσίδα μπορεί να διαφέρει από την εικονιζόμενη.
Ανατρέξετε στο προϊόν που προμηθευτήκατε.

5. Ένδειξη της LOCK
6. Ένδειξη της TIMER OFF Ένδειξη
της TIMER ON
7. Ένδειξη της TEMP

QUIET

SLEEP

HEALTH TURBO

9. Πλήκτρο QUIET
10. Πλήκτρο HEAT
11. Πλήκτρο COOL
12. Πλήκτρο AUTO
13. Πλήκτρο FAN SPEED
14. Πλήκτρο TIMER
15. Πλήκτρο HEAL ΤΗ
16. Πλήκτρο LOCK
Για να κλειδώσει τα πλήκτρα και την LCD οθόνη
17. Πλήκτρο Κουμπί LIGHT
Ελέγχει να ανοίξει και κλείσει το φως της
εσωτερικής LED οθόνης.
18. Πλήκτρο POWER ON/OFF
19. Πλήκτρο DRY
20. Πλήκτρο TEMP
21. Πλήκτρο SWING
22. Πλήκτρο HOUR
23. Πλήκτρο EXTRA FUNCTION Λειτουργία:
Κοιμάσαι Θέση υγιή ροή του αέρα 1 Θέση
υγιή ροή του αέρα 2 Ισχύς Αποστολή αέρα
Α-Β απόσταση
24. Πλήκτρο CANCEL/CONFIRM
Πιέστε τα πλήκτρα CANCEL/CONFIRM για να
ακυρώσετε ή να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία
που έχετε ορίσει.
25. Πλήκτρο RESET
Όταν δεν είναι εφικτό να ρυθμίσετε κάποια
λειτουργία, προχωρήστε με επαναφορά του
συστήματος, πιέζοντας το πλήκτρο RESET.

Η λειτουργία υγείας δεν είναι διαθέσιμη για ορισμένες μονάδες.

n Φόρτωση της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην εικόνα. 2 R-03
μπαταρίες το κλειδί επαναφοράς (κυλίνδρου).
3 Να είστε βέβαιοι ότι η φόρτωση είναι σύμφωνη με το ”+» /
4 Τοποθετήστε την μπαταρία, και τοποθετήστε το κάλυμμα.

n Εξωτερική Μονάδα

Σημείωση:
l Η απόσταση μεταξύ της κεφαλής μετάδοσης σήματος και του σημείου λήψης πρέπει
να είναι εντός 7m και χωρίς κανένα εμπόδιο.
l Όταν ηλεκτρονικός λαμπτήρας φθορισμού ή ασύρματο τηλέφωνο είναι
εγκατεστημένα στο δωμάτιο, μπορεί να προκύψει αδυναμία μετάδοσης του σήματος..
l Πλήρης ένδειξη ή ασαφής ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υποδεικνύει ότι
οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Αλλάξτε τις μπαταρίες
l Αν το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά, αφαιρέστε τις μπαταρίες
και τοποθετήστε ξανά μερικά λεπτά αργότερα.

➀ ΕΞΟΔΟΣ
➁ ΕΙΣΟΔΟΣ

➂ Σ ΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
➃

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Παρακαλούμε ανατρέξετε στο προϊόν που προμηθευτήκατε.
Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

1

Σημείωση:.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν θα είναι σε χρήση για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη μετά τη αφαίρεση, πατήσετε το κλειδί
επαναφοράς.

Λειτουργία
n Λειτουργία Βάσης

n Λειτουργία Έκτακτης ανάγκης και Δοκιμαστική λειτουργία
Λειτουργία Έκτακτης ανάγκης:

l Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν το τηλεχειριστήριο
δεν λειτουργεί ή έχει χαθεί. Με τη λειτουργία της έκτακτης ανάγκης, το
κλιματιστικό μπορεί να τρέξει αυτόματα για μια στιγμή.
l Όταν πατηθεί ο διακόπτης λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, ακούγεται
χαρακτηριστικός ήχος, που σηματοδοτεί την έναρξη αυτής της λειτουργίας.
l Όταν ο διακόπτης ρεύματος ενεργοποιείται για πρώτη φορά και η
λειτουργία έκτακτης ανάγκης ξεκινάει, η μονάδα θα λειτουργεί αυτόματα με
τους ακόλουθους τρόπους:
Θερμοκρασία Καθορισμένη
Ταχύτητα
Τρόπος
TIMER
δωματίου
θερμοκρασία
ανεμιστήρα Λειτουργίας
Δεν ρυθμίζεται AUTO
Πάνω από 23°C 26°C
COOL
Δεν ρυθμίζεται AUTO
Κάτω από 23°C 23°C
HEAT
1. Εκκινήστε την μονάδα
Πατήστε το πλήκτρο ΟΝ/OFF στο τηλεχειριστήριο, για να εκκινήσει
η μονάδα.
2. Πιέστε τον τρόπο λειτουργίας
Πλήκτρο COOL: λειτουργία ψύξης
Πλήκτρο HEAT: λειτουργία θέρμανσης
Πλήκτρο DRY: λειτουργία αφύγρανσης
3. Επιλέξτε την καθορισμένη θερμοκρασία
Πιέστε το πλήκτρο TEMP +/ ΤΕΜΡΤΕΜΡ + Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η καθορισμένη
θερμοκρασία θα αυξήσει 1° C. Εφόσον διατηρείται σε ύφεση, θα
αυξηθεί ραγδαία
TEMP- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η καθορισμένη
θερμοκρασία θα μειώσει 1° C. Εφόσον διατηρείται σε ύφεση, θα
μειωθεί ραγδαία
Επιλέξτε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε.
4. Επιλέξτε την ταχύτητα ανεμιστήρα
Πατήστε το κουμπί FAN. Με κάθε πάτημα, η ταχύτητα του
ανεμιστήρα θα αλλάξει ως εξής:
Τηλεχειριστήριο:

ΕΝΔΕΙΞΗ
To κλιματιστικό λειτουργεί στην ταχύτητα ανεμιστήρα που
εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο. Όταν ο ανεμιστήρας έχει οριστεί
σε AUTO, το κλιματιστικό ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του
ανεμιστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.
Κατάσταση
Τηλεχειριστήριο
Σημείωση
Λειτουργίας
AUTO
Κατά τη λειτουργία AUTO, το κλιματιστικό
θα επιλέξει αυτόματα τα επίπεδα ψύξης
ή θέρμανσης ανάλογα με τη θερμοκρασία
δωματίου. Όταν ο ανεμιστήρας ορίζεται σε
κατάσταση AUTO, το κλιματιστικό ρυθμίζει
αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα
ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.
COOL
DRY

HEAT

FAN

Κατά τη λειτουργία DRY, όταν η
θερμοκρασία του δωματίου είναι κατώτερη
από την καθορισμένη θερμοκρασία + 2°C,
η μονάδα θα λειτουργεί διακοπτόμενα σε
χαμηλή (LOW) ταχύτητα ανεξάρτητα από τη
ρύθμιση του FAN.
Κατά τη λειτουργία HEAT, θα εξέλθει ζεστός
αέρας μετά από τη πάροδο μικρού χρονικού
διαστήματος, για τη πρόληψη εξαγωγής
κρύου αέρα. Όταν ο ανεμιστήρας ορίζεται σε
κατάσταση AUTO, το κλιματιστικό ρυθμίζει
αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα
ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.
Κατά τη λειτουργία FAN, η μονάδα δεν θα
λειτουργεί σε κατάσταση COOL ή HEAT,
αλλά μόνο σε FAN. Η κατάσταση λειτουργίας
AUTO, η ρύθμιση SLEEP και η ρύθμιση
θερμοκρασίας δεν είναι διαθέσιμες σε
λειτουργία FAN.

l Είναι αδύνατο να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας
και την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επίσης, δεν είναι εφικτή η
ρύθμιση των λειτουργιών TIMER ή DRY.

Δοκιμαστική λειτουργία:

Ο διακόπτης δοκιμαστικής λειτουργίας είναι ο ίδιος με τον διακόπτη
έκτακτης ανάγκης.
l Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη στη δοκιμαστική λειτουργία όταν
η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 16°C, μην το
χρησιμοποιείτε σε κανονική λειτουργία.
l Συνεχίστε να πιέζετε το διακόπτη δοκιμαστικής λειτουργίας
για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Αφού ακούσετε
τον χαρακτηριστικό ήχο δύο φορές, αφήστε το δάχτυλό
σας από το διακόπτη: η λειτουργία ψύξης ξεκινάει με
την υψηλή (Hi) ταχύτητα ροής του αέρα.
l Υπό αυτή τη λειτουργία, ο κινητήρας του ανεμιστήρα
της εσωτερικής μονάδας θα λειτουργήσει σε υψηλή
ταχύτητα.

n Ρύθμιση Κατεύθυνσης Ροής Αέρα
1. Κάθετο πτερύγιο
Θέση 1

Τηλεχειριστήριο
COOL/DRY/AUTO (Αρχική κατάσταση):
ΗΕΑΤ(Αρχική κατάσταση):

Θέση 2
Θέση 3
Θέση 4
Θέση 5

2. Πατήστε το πλήκτρο

(όχι)

, αλλάζει ως εξής: Θέση 4

πάλι, το κάθετο πτερύγιο θα σταματήσει στην τρέχουσα
Πατήστε το πλήκτρο
θέση, και η λειτουργία θα ακυρωθεί.
3. Πατήστε το πλήκτρο

για να επιλέξετε την Θέση 2 και Θέση 3.

4. Μετακινήστε το πτερύγιο κατακόρυφης ροής του άερα μέσω του κουμπιού
που βρίσκεται στο πάνελ, για να ρυθμίσετε την αριστερή και δεξιά κατεύθυνση
αναφορικά με την Εικ.
l Για να προχωρήσετε σε χειροκίνητη προσαρμογή, φροντίστε να έχετε
απενεργοποιήσει το κλιματιστικό.
l Όταν η υγρασία είναι υψηλή, μπορεί να σχηματιστούν συμπυκνώματα νερού στα
αριστερά ή στην έξοδο του αέρα, αν όλες οι κάθετες περσίδες είναι δεξιές.
l Θα είναι καλό να μην παραμένει το οριζόντιο πτερύγιο στη κάτω θέση για
μεγάλο χρονικό διάστημα υπό τη λειτουργία COOL ή DRY, ώστε να αποφευχθεί ο
σχηματισμός συμπυκνωμάτων.
Σημείωση:
Όταν επανεκκινήσετε μετά την απομακρυσμένη απενεργοποίηση, το
τηλεχειριστήριο θα απομνημονεύσει αυτόματα την προηγούμενη θέση της
περσίδας.
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Λειτουργία
n Λειτουργία Sleep
Πιέστε το πλήκτρο
εικονίδιο

4. Στην λειτουργία FAN
Δεν μπορεί να ρυθμιστεί η λειτουργία SLEEP.

για να εισάγετε επιπρόσθετες επιλογές, όταν το

εμφανίζεται στην οθόνη, η ενδεικτική λυχνία

Στην συνέχεια, πιέστε

θα λάμψει.

για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ύπνου (sleep).

5. Ρυθμίστε τη μεταβολή της ταχύτητας του αέρα κατά την διάρκεια του
ύπνου. Αν η ταχύτητα του αέρα είναι υψηλή ή μέση πριν από τη ρύθμιση
της λειτουργίας Ύπνου, μειώστε τη ταχύτητα του άερα μετά τον ύπνο.
Αν η ταχύτητα του άερα είναι χαμηλή, δεν θα αλλάξει.
Σημείωση
Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία TIMER, η λειτουργία ύπνου δεν μπορεί
να ρυθμιστεί. Αν ορίσετε τη λειτουργία ύπνου και επιλέξετε τη
λειτουργία TIMER, θα την ακυρώσετε. Μπορείτε πλέον να ορίσετε και τον
χρονοδιακόπτη.

n Λειτουργία POWER/QUIET
Κατάσταση λειτουργίας
1. Στην λειτουργία COOL, DRY
1 ώρα μετά την έναρξη λειτουργίας SLEEP, η θερμοκρασία θα αυξηθεί
κατά 1°C από την καθορισμένη θερμοκρασία. Μετά από ακόμη 1 ώρα, η
θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C περαιτέρω. Η μονάδα θα λειτουργήσει για
άλλες 6 ώρες και μετά θα σταματήσει. Η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από
την καθορισμένη θερμοκρασία έτσι ώστε η θερμοκρασία δωματίου να μην
είναι πάρα πολύ χαμηλή κατά τη διάρκεια του ύπνου σας.

(1) Λειτουργία POWER
Όταν χρειάζεστε ταχεία θέρμανση ή ψύξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο
επιπρόσθετες επιλογές. Όταν
λάμψει. Στην συνέχεια, πατήστε

για να εισάγετε

εμφανίζεται στην οθόνη,

θα

για να εισαγάγετε τη λειτουργία

τροφοδοσίας. Όταν ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε πρόσθετες
λειτουργίες ώστε να ακυρώσετε τη τροφοδοσία.
(2) Λειτουργία QUIET
Λειτουργήστε το κλιματιστικό σας υπό κατάσταση QUIET όταν επιθυμείτε
απόλυτη ησυχία (πχ. κατά τη διάρκεια του ύπνου σας). Πατήστε το
πλήκτρο QUIET, το τηλεχειριστήριο θα δείξει

, και εισάγετε στην ήσυχη

λειτουργία. Πατήστε πάλι το κουμπί QUIET, και η λειτουργία QUIET θα
Σε κατάσταση COOL, DRY
2. Στην λειτουργία HEAT
1 ώρα μετά την έναρξη λειτουργίας SLEEP, η θερμοκρασία θα μειωθεί
κατά 2°C από την καθορισμένη θερμοκρασία. Μετά από άλλη 1 ώρα, η
θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 2°C περαιτέρω. Μετά από άλλες 3 ώρες, η
θερμοκρασία θα αυξήσει κατά 1°C επιπλέον. Η μονάδα θα λειτουργεί για
άλλες 3 ώρες, και μετά θα σταματήσει. Η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
από την καθορισμένη θερμοκρασία έτσι ώστε η θερμοκρασία δωματίου να
μην είναι υπερβολικά υψηλή κατά τη διάρκεια του ύπνου σας.

Σε κατάσταση ΗΕΑΤ
3. Στην λειτουργία AUTO
Η μονάδα λειτουργεί στην αντίστοιχη κατάσταση ύπνου προσαρμοσμένη
στον αυτόματα επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.
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ακυρωθεί.
Σημείωση:
Κατά την λειτουργία POWER, υπό κατάσταση HEAT ή COOL, ενδέχεται να
μην επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή του άερα. Ομοίως συμβαίνει και υπό
τη λειτουργία QUIET.

ΣΥΜΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Λειτουργία
n Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη - Timer
1. Μετά την εκκίνηση της μονάδας, επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο
λειτουργίας.
2. Πατήστε το πλήκτρο TIMER για να αλλάξετε τη ρύθμιση του
χρονοδιακόπτη. Για κάθε πάτημα, η οθόνη αλλάζει ως εξής:
Τηλεχειριστήριο:

Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία TIMER -TIMER ΟΝ
(Άνοιγμα) ή TIMER ΟFF (Κλείσιμο) ή TIMER ON-OFF (Άνοιγμα και Κλείσιμο).
Οι ενδεικτικές λυχνίες «ΟΝ» ή «OFF « θα ανάψουν.
3. Πατήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη.
▲ Για κάθε πάτημα, ο χρόνος σε πρώτες 12 ώρες αυξάνεται κατά 0,5 ώρα
κάθε φορά, μετά από 12 ώρες, αυξάνεται κατά 1 ώρα κάθε φορά.
▼ Για κάθε πάτημα, ο χρόνος σε πρώτες 12 ώρες μειώνεται κατά 0,5 ώρα
κάθε φορά, μετά από 12 ώρες, μειώνεται κατά 1 ώρα κάθε φορά.
Μπορεί να ρυθμιστεί εντός 24 ωρών.
4. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.
Μετά την ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο
και
επιβεβαιώστε την ώρα. Οι ενδεικτικές λυχνίες ΟΝ ή OFF θα σβήσουν.
5. Ακύρωση ρύθμισης χρονοδιακόπτη.
Πατήστε το πλήκτρο TIMER μερικές φορές μέχρι να σβηστεί η ένδειξη της
ώρας. Συμβουλές:
Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών ή μετά από διακοπή ρεύματος,
ο χρονοδιακόπτης θα πρέπει να ρυθμιστεί πάλι.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση του TIMER ΟΝ ή TIMER OFF, μπορείτε να
επιτύχετε τις ρυθμίσεις Start-Stop ή Stop-Start.

Κλίμα: ΤΙ Τάση: 230V
CE
Όλα τα προϊόντα είναι σύμφωνα με την ακόλουθες Ευρωπαϊκές διατάξεις:
- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ
- Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 2014/30/ΕΕ
ROHS
Τα προϊόντα που πληρούνται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Περιορισμό
της Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Είδη Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Οδηγία RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
WEEE
Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ενημερώνουμε τον καταναλωτή σχετικά με τις απαιτήσεις διάθεσης του
προϊόντος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Τα προϊόντα κλιματισμού σας είναι σημειωμένα με αυτό το
σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα οικιακά
απόβλητα. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε
το σύστημα μόνοι σας: Τα κλιματιστικά πρέπει να
αντιμετωπίζονται σε μια ειδική επεξεργασία για την
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν θα απορριφθεί σωστά, θα σας βοηθήσει
να αποφύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή την τοπική αρχή
για περισσότερες πληροφορίες. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από το
τηλεχειριστήριο και να απορριφθεί ξεχωριστά σύμφωνα με τις σχετικές
τοπικές και εθνικές αρχές νομοθεσία.

n Λειτουργία Υγιής Ροής Αέρα
για εκκίνηση
1. Πατήστε
Ρυθμίστε τις συνθήκες άνεσης.
2. Ρύθμιση λειτουργίας υγιής ροής αέρα

Σημαντικές πληροφορίες για
το ψυκτικό που χρησιμοποιείται

για να εισάγετε επιπρόσθετες επιλογές. Πιέστε
Πιέστε το πλήκτρο
αυτό το πλήκτρο συνεχόμενα ώστε να εναλλάξετε τη θέση όπως φαίνεται
παρακάτω και επιλέξετε τη θέση που θέλετε, και στη συνέχεια, πιέστε το
πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε.

A

R32
2

για να εισάγετε επιπρόσθετες επιλογές. Πιέστε

αυτό το πλήκτρο συνεχόμενα ώστε να εναλλάξετε τη θέση όπως φαίνεται
παρακάτω, και πιέστε το πλήκτρο

για να ακυρώσετε.

Προσοχή: Μην κατευθύνετε το πτερύγιο με το χέρι. Σε αντίθετη περίπτωση,
η γρίλια θα τρέξει εσφαλμένα. Αν η γρίλια δεν έχει τρέξει σωστά, να το
σταματήσετε για ένα λεπτό και στη συνέχεια, ξεκινήστε ρυθμίζοντας με το
τηλεχειριστήριο.
Σημείωση:
1. Μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας υγιής ροής του αέρα, η θέση γρίλιας
είναι σταθερή.
2. Στην θέρμανση, είναι καλύτερα να επιλέξετε τον τρόπο
3. Στην ψύξη, είναι καλύτερα να επιλέξετε τον τρόπο
4. Στην ψύξη και στην αφύγρανση, αν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό
για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, μπορεί να
σχηματιστεί συμπύκνωμα νερού.

kg

2=

kg

1+2=

kg

1

3. Ακύρωση της λειτουργίας υγιής ροής του αέρα
Πιέστε το πλήκτρο

1=

B
C
D

FE

Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται
από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Μην εκτονώνετε στην ατμόσφαιρα.
Τύπος ψυκτικού :R32
GWP* * 675
GWP= Το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη
Συμπληρώστε με ανεξίτηλο στυλό,
• 1η πλήρωση ψυκτικού του προϊόντος στο εργοστάσιο
• 2η πρόσθετη ποσότητα φορτίου ψυκτικού στο πεδίο και
• 1+2 το συνολικό φορτίο ψυκτικού στην ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού
που παρέχεται με το προϊόν.
Η συμπληρωμένη ετικέτα πρέπει να παραμείνει κοντά στη θύρα πλήρωσης
του προϊόντος (π.χ. στο εσωτερικό του καλύμματος τιμής διακοπής).
A περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το
Πρωτόκολλο του Κιότο
Β φόρτιση ψυκτικού του προϊόντος στο εργοστάσιο: δείτε την πινακίδα της
μονάδας
C πρόσθετη ποσότητα φορτίου ψυκτικού στο πεδίο
D συνολικό φορτίο ψυκτικού
Ε εξωτερική μονάδα
F κύλινδρος ψυκτικού και πολλαπλός φόρτισης
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Εσωτερική Μονάδα
Απαραίτητα Εργαλεία για Εγκατάσταση
• Οδηγός
• Τανάλια
• Σιδεροπρίονο
•Τρυπάνι πυρήνα
• Κλειδί (17,19 και 26 χιλιοστά)
• Ανιχνευτής διαρροής αερίου
ή σαπούνι και νερό λύση

Πηγή ισχύος

• Δυναμόκλειδο
(17 χιλιοστά, 22 χιλιοστά, 26 χιλιοστά)
• Κόφτες σωλήνων
• Εκχείλωση εργαλείο
• Μαχαίρι
• Μέτρηση της ταινίας
• Γλύφανο

lΠ
 ριν συνδέσετε με το ρεύμα, ελέγξτε την τάση.
lΗ
 παροχή ρεύματος είναι η ίδια με την αντίστοιχη ετικέτα.
 γκαταστήστε σε ξεχωριστό κύκλωμα.
lΕ
lΈ
 να δοχείο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια απόσταση όπου το καλώδιο
τροφοδοσίας μπορεί να φτάσει. Μην κόβετε το καλώδιο για να το
επεκτείνετε.

Επιλογή Σημείου Εγκατάστασης
l Σημείο όπου δεν προκαλεί ισχυρή δόνηση, όπου το σώμα μπορεί να
υποστηρίζεται επαρκώς.
lΣ
 ημείο όπου δεν επηρεάζεται από τη θερμότητα ή τον ατμό που
παράγεται στην περιοχή, όπου η είσοδος και έξοδος της μονάδας δεν
έχουν διαταραχθεί.
lΣ
 ημείο όπου είναι δυνατόν να στραγγίζει εύκολα, όπου σωληνώσεις
μπορούν να συνδεθούν με την εξωτερική μονάδα.
lΣ
 ημείο όπου ο κρύος αέρας μπορεί να καλύψει κάθε γωνία του δωματίου.
lΣ
 ημείο γύρω από μια πρίζα, με αρκετό χώρο γύρω.
lΣ
 ημείο σε απόσταση των από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ασύρματες
συσκευές και λαμπτήρες φθορισμού μπορεί να μείνει.
lΣ
 την περίπτωση στερέωσης του τηλεχειριστήριου σε τοίχο, επιλέξτε
μέρος όπου η εσωτερική μονάδα μπορεί να λάβει σήματα όταν οι
λαμπτήρες φθορισμού στο δωμάτιο είναι αναμμένοι.

Διάγραμμα εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας
Τα μοντέλα πληρώνονται
με ψυκτικό ΗFC R32

Περισσότερο από 15εκ.

Χρειάζεται προσοχή
όταν σηκώνετε τον
σωλήνα αποστράγγισης

Περισσότερο από 10εκ.

Περισσότερο
από 10εκ.

Η απόσταση μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του δαπέδου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2m.
Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι το διάγραμμα είναι ενδεικτικό μόνο.

Αν χρησιμοποιείτε τον σωλήνα αποστράγγισης στην αριστερή πλευρά, βεβαιωθείτε ότι διαπερνάει την οπή.

Εσωτερική Μονάδα
1 Εγκατάσταση της βάσης στερέωσης στον τοίχο
Στην πρώτη εγκατάσταση της βάσης
1. Ε
 γκαταστήστε τη βάση στο τοίχο, αφού πρώτα βεβαιωθείτε για τη σωστή
στερέωσή της.
2. Β
 εβαιωθείτε ότι η βάση είναι επίπεδη.

1. Τ
 οποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης στο βαθούλωμα των μονωτικών
υλικών της εσωτερικής μονάδας.
2. Τ
 οποθετήστε το ηλεκτρικό καλώδιο εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας από το
πίσω μέρος της εσωτερικής μονάδας, και τραβήξτε το μπροστά.
3. Σ
 υνδέστε τους σωλήνες.
Καλύψτε το τμήμα σύνδεσης με μονωτικά υλικά, και βεβαιωθείτε για τη
στερέωσή του με ταινία.

3. Βρείτε τη θέση της οπής Α στον τοίχο, χρησιμοποιώντας μια μεζούρα

l Το ηλεκτρικό καλώδιο εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας και ο σωλήνας
αποστράγγισης πρέπει να είναι δεμένα με τον σωλήνα ψυκτικού με
προστατευτική ταινία

[Σωληνώσεις άλλης κατεύθυνσης]
l Κόψτε με τανάλια το καπάκι για τις σωληνώσεις ανάλογα με την κατεύθυνση
των σωληνώσεων και στη συνέχεια λυγιστέ το σωλήνα σύμφωνα με τη θέση
της τρύπας στον τοίχο. Κατά την κάμψη, να προσέξτε να μην σπάσετε τους
σωλήνες.

Όταν η βάση είναι στερεωμένη

l Συνδέστε εκ των προτέρων ηλεκτρικό καλώδιο εσωτερικής/εξωτερικής
μονάδας και τραβήξτε προς τα έξω τη συνδεδεμένη με την θερμομόνωση
του συνδετικού τμήματος ειδικά.Καθορισμός του εσωτερικού του σώματος
μονάδας

Στερέωση εσωτερικής μονάδας

l Στερεώστε την βάση.
l Ανατρέξτε στο «όταν η βάση είναι στερεωμένη» για τη θέση της οπής.

2 Ανοίγοντας οπή στον τοίχο και στερεώνοντας το
κάλυμμα του σωλήνα
l Ανοίξτε μια οπή διαμέτρου 60 mm, που κατεβαίνει ελαφρώς προς τα έξω
τον τοίχο
l Εγκαταστήστε το κάλυμμα της τρύπας του σωλήνα και καλύψτε το με στόκο

l Στερεώστε τη μονάδα στις πάνω εγκοπές της
πλάκας. Μετακινήστε το σώμα από την μία
πλευρά στην άλλη για να ελέγξετε την ασφαλή
στερέωση του.
l Για να στερεώσετε το σώμα στην πλάκα,
κρατήστε το σώμα πλάγια από την κάτω
πλευρά και τοποθετήστε το κάθετα.
πλάκα συναρμολόγησης

Πλάκα συναρμολόγησης
Μετακινώντας την εσωτερική μονάδα
l Οταν μετακινείτε την μονάδα, παρακαλώ σηκώστε το σώμα με το χέρι σας
μέχρι να φύγει από τη βάση

3 Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας
Τράβηγμα σωλήνα
[Πίσω σωλήνας]
l Τραβήξτε το σωλήνα και το σωλήνα αποστράγγισης του, κατόπιν δέστε το
με ταινία

[Αριστερά l Αριστερά-πίσω σωληνώσεις]
l Σε περίπτωση σωληνώσεων αριστερής πλευράς, κόψτε με τανάλια το καπάκι
για τις αριστερές σωληνώσεις.

4 Σύνδεση ηλεκτρικού καλωδίου εσωτερικής/εξωτερικής
μονάδας
Απομάκρυνση του καλύμματος του καλωδίου
l Απομακρύνετε το κάλυμμα του τερματικού στη κάτω
δεξιά γωνία της εσωτερικής μονάδας, κατόπιν βγάλτε το
καλώδιο ξεβιδώνοντας τις βίδες.

l Στην περίπτωση σωληνώσεων πίσω αριστερά λυγιστέ τους σωλήνες
ανάλογα με την κατεύθυνση σωληνώσεων με το σήμα της τρύπας για το
αριστερό-πίσω σωληνώσεις που σημειώνεται σε θερμομονωτικά υλικά.
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Σύνδεση καλωδίου μετά
την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
1. Ε
 ισάγετε το καλώδιο από έξω στην αριστερή πλευρά της οπής όπου μπήκε
ο σωλήνας.
2. Τ
 ραβήξτε το καλώδιο από την μπροστινή πλευρά και συνδέστε το κάνοντας
θηλιά.

Όταν συνδέετε το καλώδιο πριν
την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

7 Aποστράγγιση
l Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε να έχει καθοδική κλίση.
l Μην επιτρέψετε κάποια από τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

l Τοποθετήστε το καλώδιο από την πίσω πλευρά της συσκευής, στη συνέχεια
τραβήξτε την έξω στην μπροστινή πλευρά.
5

l Χαλαρώστε τις βίδες και τοποθετήστε το καλώδιο να καταλήγει πλήρως σε
μπλοκ ακροδεκτών και σφίξτε τις βίδες.
l Τραβήξτε το καλώδιο ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν
τοποθετηθεί σωστά και να σφίγγονται.
l Μετά τη σύνδεση του καλωδίου, δέστε το καλώδιο με το κάλυμμα καλωδίων.
wewn trzna

.

l Ρίξτε νερό στο δοχείο αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας, και
επιβεβαιώστε ότι η αποστράγγιση γίνεται σίγουρα έξω.
l Σε περίπτωση που ο συνημμένος σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται σε
δωμάτιο, παρακαλώ εφαρμόστε θερμομόνωση.

8 Aποστράγγιση
Κωδικός

Σημείωση:

Περιγραφή Προβλήματος

Ανάλυση και Διάγνωση

Ε1

Πρόβλημα αισθητήρα
θερμοκρασίας δωματίου

Ε2

Πρόβλημα αισθητήρα
ανταλλαγής
θερμοκρασίας

1. Ε
 άν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή έναν παρόμοιο
ειδικευμένο άτομο. Ο τύπος του καλωδίου είναι H07RN-F.

Ε4

Σφάλμα εσωτερικού
EEPROM

Σφάλμα δεδομένων EEPROM•
ελαττωματικό EEPROMελαττωματικό PCB

2. τ ύπο T.3.15A/250VAC (εσωτερικά).

Ε7

Πρόβλημα επικοινωνίας
εσωτερικής/εξωτερικής
μονάδας

Πρόβλημα επικοινωνίας εσωτερικής/
εξωτερικής μονάδας λόγω
προβλήματος στην καλωδίωση

Ε14

Δυσλειτουργία
παρακολούθησης
ανεμιστήρα εσωτερικής
μονάδας

Διακοπή λειτουργίας λόγω βλάβης
καλωδίου στον ανεμιστήρα•
διακοπή λειτουργίας λόγω βλάβης
καλωδίου στον μηχανισμό
ανεμιστήρα- πρόβλημα ανίχνευσης
λόγω βλάβης PCB

Όταν συνδέετε το καλώδιο , επιβεβαιώστε τον αριθμό ακροδεκτών της
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας προσεκτικά. Εάν η καλωδίωση δεν είναι
σωστή δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
Σύνδεση με καλώδιο

≥ 4G1.00mm2

3. Η
 μέθοδος καλωδίωσης θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη με το τοπικό
επίπεδο καλωδίωσης.
4. Μ
 ετά την εγκατάσταση, το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα.
5. Ο
 διακόπτης θα πρέπει να ενσωματωθεί σε σταθερή καλωδίωση. Ο
διακόπτης θα πρέπει να είναι ολιπολικός και η απόσταση μεταξύ των δύο
επαφών του δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3mm

5 Εγκατάσταση Πηγής Ισχύος
l Η πηγή ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το
κλιματιστικό.
l Στην περίπτωση εγκατάστασης κλιματιστικού σε υγρό μέρος, παρακαλούμε
να εγκαταστήσετε γειωτή.
l Για την εγκατάσταση σε άλλους χώρους, χρησιμοποιήστε ένα διακόπτη
κυκλώματος.

Ελαττωματική σύνδεση•
ελαττωματικό θέρμιστορ•
ελαττωματικό PCB

9 Έλεγχος Eγκατάστασης και Δοκιμή
n Παρακαλώ εξηγήστε με το εγχειρίδιο στους πελάτες
πώς λειτουργεί το κλιματιστικό
Ελέγξτε τα στοιχεία για τη δοκιμή
■ Βάλτε σημάδι ελέγχου ✓ στα κουτάκια

6 Κοπή και Εκχείλωση Σωλήνωσης
l Η κοπή σωλήνων πραγματοποιείται με ένα κόφτη σωλήνα και οι φρέζες
πρέπει να αφαιρεθούν.

■ Διαρροή αερίου στο σωλήνα σύνδεσης;

l Αφού τοποθετήσετε το ρακόρ, η καύση εκτελείται.

■ Ε
 ίναι οι καλωδιώσεις σύνδεσης του εσωτερικού και εξωτερικού
μηχανήματος σταθερά συνδεδεμένοι στο μπλοκ ακροδεκτών;
■ Είναι η συνδετική καλωδίωση εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας σταθερή;

R410A

A

0~0,5 mm

■ Θερμομόνωση σωλήνων σύνδεσης;

)
(
1,0~1,5 mm

)
1,5~2,0mm

(

■ Είναι η αποστράγγιση ασφαλής;
■ Είναι η γραμμή γείωσης σωστά συνδεδεμένη;
■ Είναι η εσωτερική μονάδα στερεωμένη με ασφαλή τρόπο;
■ Είναι η τάση της πηγής ρεύματος σύμφωνη με τον κώδικα;

1.

2.

■ Υπάρχει θόρυβος; Είναι η λυχνία αναμμένη;
■ Θερμαίνεται και ψύχεται κανονικά;
■ Είναι η λειτουργία του ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου φυσιολογική;

4.
3.

Συντήρηση
Για ορθή χρήση του κλιματιστικού
Ρύθμιση κατάλληλης θερμοκρασίας
δωματίου

Μην μπλοκάρετε την είσοδο αέρα

Τηλεχειριστήριο

Κατάλληλη
θερμοκρασία

Μην χρησιμοποιείτε νερό,
σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.
Μην χρησιμοποιείτε καθοριστικό
τζαμιών ή χημικά ή και τα δύο.
Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα
κατά τη λειτουργία

Αποτελεσματική χρήση
του χρονοδιακόπτη

Σκουπίστε το κλιματιστικό με
ένα στεγνό και μαλακό πανί.
Για σημαντικούς λεκέδες,
χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο
καθοριστικό δυαλυμένο σε νερό
και μετά σκουπίστε το εντελώς.

Μην χρησιμοποιήσετε για καθαρισμό τα ακόλουθα

Βενζίνη, πετρέλαιο, διαλυτικό ή
Ζεστό νερό πάνω από 40 C, μπορεί
καθοριστικό που μπορεί να καταστρέψει να προκαλέσει αποχρωμάτιση ή
την επικάλυψη της μονάδας.
παραμόρφωση.

Κατά την λειτουργία
ψύχρανσης μην
εκτείθετε το δωμάτιο
σε απευθείας ηλιακό
φως

Αν η μονάδα δεν χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο διάστημα, σβήστε τη
από την παροχή ρεύματος

Εσωτερική μονάδα

Καθαρισμός Φίλτρο Αέρα
Αποτελεσματική χρήση
των περσίδων

OFF

1. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου τραβώντας το προς
τα πάνω.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο.
Σπρώξτε προς τα πάνω στην καρτέλα κέντρο
του φίλτρου ελαφρά μέχρι να αποδεσμευτεί από το πώμα και αφαιρέστε το
φίλτρο προς τα κάτω.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη, ή
πλύνετε το φίλτρο με το νερό Μετά, στεγνώστε το φίλτρο τελείως στη σκιά
4. Συνδέστε το φίλτρο.
Συνδέστε το φίλτρο σωστά, έτσι ώστε η ένδειξη «FRONT» βρίσκεται στο
μπροστά μέρος. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εντελώς σταθερό πίσω
από το stopper. Αν τα δεξιά και αριστερά φίλτρα
Mία φορά
συνδεθούν σωστά, αυτό μπορεί να προκαλέσει
κάθε δύο
βλάβες
εβδομάδες
5. Κλείστε τη γρίλια εισόδου

Αντικατάσταση φίλτρου καθαρισμού αέρα
1. Α
 νοίξτε τη γρύλλια εισόδου

Στηρίξτε τη γρίλια εισόδου με τη χρήση
της συσκευής που ονομάζεται μάσκα
υποστήριξης και βρίσκεται στη δεξιά
πλευρά της εσωτερικής μονάδας

2. Αφαίρεση του φίλτρου αέρα

Γυρίστε το κουμπί ελαφρώς προς τα πάνω
για να απελευθερώσει το φίλτρο, και
τραβήξτε

4. Βάλτε το πρότυπο φίλτρο αέρα
(Απαραίτητη εγκατάσταση)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η λευκή πλευρά του φίλτρου καθαρισμού
αέρα πρέπει να κοιτάει προς τα έξω, και η μαύρη πλευρά προς τη μονάδα. Η
πράσινη πλευρά του καθαρισμού φίλτρου αέρα πρέπει να κοιτάει προς τα
έξω, και το λευκό πρόσωπο προς την πλευρά της μονάδας.

5. Κλείστε τη γρίλια εισόδου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο
καθαρισμού του αέρα

3. Επανατοποθέτηση φίλτρου αέρα 

Βάλτε το φίλτρο καθαρισμού αέρα στα δεξιά και
τα αριστερά των πλαισίων του φίλτρου

l Το φίλτρο καθαρισμού αέρα θα ξεθωριάσει μετά από κάποιο διάστημα Σε
φυσιολογικές συνθήκες, κάθε 6 μήνες .
l Το φίλτρο καθαρισμού αέρα με αντιβακτηριδιακή δράση που θα
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν χρίζει αντικατάστασης.
Όμως, κατά την περίοδο της χρήσης του, θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά
χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα ή τινάζοντάς το ελαφρά, διαφορετικά
η απόδοσή του θα μειωθεί.
l Κρατήστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα σε δροσερές και ξηρές συνθήκες
και αποφύγετε μεγάλο χρονικό διάστημα έκθεσης σε άμεσο ηλιακό φως
όταν σταματήσετε τη χρήση του, διαφορετικά η ικανότητά αποστείρωσης
θα μειωθεί.

8

Προσοχή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία πωλήσεων / εξυπηρέτησης για την εγκατάσταση.
Μην δοκιμάσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή
διαρροή νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν υπάρξουν ανωμαλίες όπως μυρωδιά καμένου,
απενεργοποιήστε τη μονάδα αμέσως και επικοινωνήστε με
το κατάστημα

OFF

Χρησιμοποιήστε αποκλειστική
πρίζα για τον διακόπτη

Ελέγξτε ότι η εγκατάσταση της αποστράγγισης είναι
σωστή

ΑΥΣΤΗΡΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε καλά την πρίζα

ΑΥΣΤΗΡΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ελέγξτε τη τάση

ΑΥΣΤΗΡΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Μ
 ην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας τεντωμένο ή
πεπιεσμένο
2. Μ
 ην εγκαταστήσετε σε τοποθεσία όπου υπάρχει πιθανότητα
διαρροής εύφλεκτου αερίου γύρω από τη μονάδα.
3. Μην εκτείθετε τη μονάδα σε υδρατμούς πετρελαίου.

ΑΥΣΤΗΡΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Προσέχετε να μην καταστρέψετε το
καλώδιο ρεύματος.

Εφαρμόστε καλά την πρίζα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το
κλιματιστικό τραβώντας το καλώδιο από
την πρίζα

Μην εισάγετε αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο των
μονάδων

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Μην κατευθύνετε τη ροή αέρα απευθείας
στο σώμα, ειδικά σε παιδιά και
ηλικιωμένους

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Μην προσπαθήσετε
να επισκευάσετε ή να
ανακατασκευάσετε μόνοι

Συνδέστε τη γείωση

γείωση

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αποθηκεύετε τρόφιμα, είδη τέχνης,
εξοπλισμό κλπ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε τζάκι ή άλλη
πηγή θερμότητας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Μην τοθετείτε ζώα ή φυτά σε άμεση έκθεση από την
εξαγωγή του αέρα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

9

Εξαερίστε τον χώρο όσο πιο συχνά μπορείτε,
ειδικά όταν λειτουργούν συσκευές γκαζιού
ταυτόχρονα.

Μην λειτουργείτε το διακόπτη
με βρεγμένα χέρια.

ΑΥΣΤΗΡΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ελέγξτε την καλή κατάσταση του βάθρου της
εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Μην ρίχνετε απευθείας νερό στη μονάδα για
καθαρισμό.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη μονάδα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Μην τοποθετείτε ανθοδοχεία ή δοχεία νερό στην
κορυφή της μονάδας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Επίλυση προβλημάτων

Προφυλάξεις

Πριν ζητήσετε βοήθεια, διαβάστε τα ακόλουθα

Έλεγχος
απόδοσης

Φαινόμενο

Αιτία ή σημεία ελέγχου

Το σύστημα
δεν εκκινεί

l Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί, δεν γίνεται
επανεκκίνηση πριν το πέρας 3 λεπτών για
την προστασία του συστήματος.
l Οταν η ηλεκτρική πρίζα τραβηχτεί και
επανατοποθετηθεί, το κύκλωμα προστασίας
θα λειτουργήσει για 3 λεπτά για να
προστατεύσει το κλιματιστικό.

Ακούγεται
θόρυβος

l Κατά τη λειτουργία της μονάδας ή σε
κατάσταση αναμονής, μπορεί να ακουστεί
θόρυβος. Τα πρώτα 2-3 λεπτά μετά την
έναρξη λειτουργίας, αυτός ο θόρυβος
είναι πιο αισθητός. (Αυτός ο θόρυβος
που παράγεται από ψυκτικό που ρέει στο
σύστημα)
l Κατά τη λειτουργία της μονάδας, ένα
τρίξιμο μπορεί να ακούγεται. Αυτός ο
θόρυβος παράγεται από το περίβλημα
που διαστέλεται ή συστέλεται εξαιτίας των
αλλαγών της θερμοκρασίας.
l Αν υπάρχει μεγάλος θόρυβος από τη
ροή του αέρα κατά τη λειτουργία της
μονάδας, το φίλτρο αέρα μπορεί να χρίζει
καθαρισμού.

Οσμές

l Αυτό οφείλεται στην ανακύκλωση οσμών
από το εσωτερικό του δωματίου, όπως
οσμές επίπλων, τσιγάρων, μπογιάς κλπ

Ατμός

l Κατά τη λειτουργίας COOL ή DRY. Αυτό
οφείλεται στην απότομη ψύχρανση.

Σε λειτουργία
dry, η ταχύτητα
του ανεμιστήρα
δεν μπορεί να
αλλάξει.

l Σε λειτουργία DRY, όταν η ρύθμιση
θερμοκρασίας δωματίου είναι +2oC, η
μονάδα θα λειτουργεί ανεξάρτητα από
τη ρύθμιση του ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Κατά
διαστήματα στο ΧΑΜΗΛΟ η ταχύτητα
γίνεται μικρότερη από τη θερμοκρασία.

Πολλαπλός
έλεγχος

Έχετε συνδέσει με το ρεύμα;
Κάηκε η ασφάλεια;
Κακή
ψύχρανση

l Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε τη γρίλια εξαερισμού του κλιματιστικού. Μην
βάζετε τα δάχτυλα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα μέσα στην είσοδο / έξοδο
και μην κουνάτε την περσίδα.
l Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν αυτά έχουν
τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Προδιαγραφές

l Το κύκλωμα ψύξης είναι στεγανό

Tο μηχάνημα προσαρμόζεται στις ακόλουθες περιστάσεις
1. Θερμοκρασία περιβάλλοντος:
Ψύχρανση

Θέρμανση

Εσωτερικά

Μέγιστη: D.B/W.B 32ºC/23ºC
Ελάχιστη:D.B/W.B 21ºC/15º

Εξωτερικά

Μέγιστη: D.B/W. 46º/26ºC
Ελάχιστη: D.B -15ºC

Εσωτερικά

Μεγίστη: D.B 27ºC
Ελάχιστη: D.B 15ºC

Εξωτερικά

Μεγίστη: D.B/W.B 24ºC/18ºC
Ελάχιστη: D.B/W.B -7ºC /-8ºC

Εξωτερικά
(INVERTER)

Μεγίστη:D.B/W.B 24ºC/18ºC
Ελάχιστη:D.B -15ºC

2. Ε
 άν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί
από την κατασκευή ή την αντιπροσωπεία του ή άλλο ειδικευμένο άτομο
3. Α
 ν η ασφάλεια της εσωτερικής μονάδας του πίνακα υπολογιστή είναι
σπασμένη, παρακαλώ την αλλάξτε με τύπο Τ 3.15Α / 250V. Αν η ασφάλεια της
εξωτερικής μονάδας έχει σπάσει, αλλάξτε τη με T.25A/250V
4. Η
 μέθοδος καλωδίωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το τοπικό επίπεδο
καλωδίωσης.
5. Μ
 ετά την εγκατάσταση, το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.
6. Η
 μπαταρία θα πρέπει απορριφθεί ορθά σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.
7. Η
 συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή από άτομα με
αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
8. Τ α μικρά παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
9. Π
 αρακαλούμε χρησιμοποιείτε τη σωστή πρίζα, η οποία αντιστοιχεί στο
καλώδιο τροφοδοσίας.
10. Τ ο φις και το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να έχουν αποκτήσει την τοπική
πιστοποίηση.
11. Μ
 ε σκοπό την προστασία των μονάδων, παρακαλούμε απενεργοποιήστε το
A/ C πρώτο, και τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα μετά σβήστε το.

l Μήπως το φίλτρο αέρος είναι βρώμικο;
Κανονικά θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε 15
ημέρες.
l Υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο και την
έξοδο;
l Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σωστά;
l Είναι ανοικτές πόρτες ή παράθυρα;
l Υπάρχει άμεση έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας; Να κλείνετε απαραιτήτως τη
κουρτίνα.
l Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές θερμότητας
ή πάρα πολλοί άνθρωποι στην αίθουσα κατά
τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας;

Haier
Διεύθυνση: Νο.1 Haier Road,Hi-tech Zone,Qingdao 266101
P.R.China Contacts: TEL +86-532-8893-6943;
FAX +86-532-8893-1010
Website: www.haier.com
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