Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού
Wall Mounted Air-Conditioning Unit
ΜΟΝΤΕΛΑ/MODELS: NBO-09IDU/NBO0-9ΟDU
NBO-12IDU/NBO-12ΟDU
NBO-18IDU/NBO-18ΟDU
NBO-24IDU/NBO-24ΟDU

Remote Controller

User’s Manual
Τηλεχειριστήριο

Εγχειρίδιο Χρήσης

Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού
Wall Mounted Air-Conditioning Unit

English/Ελληνικά

Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.
For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Handling the remote controller
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Use the remote controller within a distance of 8
meters from the appliance, pointing it towards the
receiver. Reception is confirmed by a beep.
Keep the remote controller where its signals can
reach the receiver of the unit. When you select the
timer operation, the remote controller automatically
transmits a signal to the indoor unit at the specified
time. If you keep the remote controller in a position
that hinders proper signal transmission, a time lag of
up to 15 minutes may occur.

CAUTIONS

The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials
block the signals from the remote controller to the indoor unit.
Prevent any liquid from falling into the remote controller. Do not expose
the remote controller to direct sunlight or heat.
If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct
sunlight, the air conditioner may not function properly. Use curtains to
prevent the sunlight from falling on the receiver.
If other electrical appliances react to the remote controller. either move
these appliances or consult your local dealer.

Replacing batteries
The remote controller is powed by two dry batteries(R03/LR03X2) housed in the
rear part and protected by a cover.
(1) Remove the cover by pressing and sliding off.
(2) Remove the old batteries and insert the new batteries,placing the(+) and (-)
ends correctly.
(3) Reattach the cover by sliding it back into position.
NOTE: When the batteries are removed, the remote controller erases all programming. After inserting new batteries, the remote controller must be reprogrammed.
CAUTIONS

Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
Do not leave the batteries in the remote controller if they are not
going to be used for 2 or 3 months.
Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such
waste separately for special treatment is necessary.
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RG52B1/EF

Remote Controller Specifications

RG52C/BG(C)E, RG52C/(C)E

RG52D/BG(C)E,RG52D/(C)E

RG52A/(C)EF, RG52B/(C)E, RG52C/(C)E, RG52D/(C)E, RG52A1/BG(C)EF, RG52B3/BG(C)E.
RG52A/BG(C)EF, RG52B/BG(C)E, RG52B1/EF, RG52C/BG(C)E, RG52D/BG(C)E.

Model
Rated Voltage

3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)

Signal Receiving
Range

8m

Environment

。 。
-5 C~ 60 C
ON/OFF

Performance Feature
1. Operating Mode: AUTO, COOL, DRY, HEAT(Cooling only model without),
and FAN.
2. Timer Setting Function in 24 hours.
。
。
3. Indoor Setting Temperature Range : 17 C~30 C.
4. Full function of LCD (Liquid Crystal Display).

RG52A/BG(C)EF, RG52A/(C)EF

SHORT
CUT

MODE

SHORT
CUT

ON/OFF

TIMER ON

MODE

SHORT
CUT

TIMER ON

MODE

TEMP
FAN

ON/OFF

FAN
SLEEP

SWING DIRECT

TURBO

LED FOLLOW ME

TIMER OFF

SWING DIRECT

SLEEP

RG52A1/BG(C)EF, RG52A1/(C)EF RG52B/BG(C)E, RG52B/(C)E
RG52B3/BG(C)E

TIMER ON

TEMP

TEMP

TIMER OFF

FAN

TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO

LED

NOTE:
ON/OFF

MODE

SHORT
CUT

ON/OFF

TIMER ON

MODE

TEMP
FAN

SHORT
CUT

ON/OFF

TIMER ON

MODE

TEMP
TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

FAN

TURBO SELF CLEAN

TIMER ON

TEMP
TIMER OFF

SLEEP

SHORT
CUT

FAN

Buttons design might be slightly different from the actual one you
purchased depending on individual models.
All the functions described are accomplished by the indoor unit.
If the indoor unit has no this feature, there is no corresponding operation
happened when press the relative button on the remote controller.

TIMER OFF

SWING DIRECT

SLEEP

SWING DIRECT

LED FOLLOW ME

TURBO

LED

NOTE: RG52B3/BG(C)E models do
not have FOLLOW ME function.
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Function buttons

1

ON/OFF Button
Operation starts when this button is pressed
and stops when this button is pressed again.

2

MODE Button
Each time the button is pressed, the operation
mode is selected in a sequence of following:
AUTO

COOL

DRY

HEAT

1

ON/OFF

2

MODE

SHORT
CUT

TIMER ON

3

FAN Button
Used to select the fan speed in four steps:
AUTO LOW MED HIGH

4

SLEEP Button
Active/Disable sleep function. It can maintain
the most comfortable temperature and save
energy. This function is available on COOL,
HEAT or AUTO mode only .
the ,detail, see ,,sleep operation,, in
,,
,For
, USER
S MANUAL.

10
11

TEMP

3
4
5
6
7
8

FAN

TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

12
13
14
15

UP Button(
)
Push this button to increase the indoor temperature setting in 1oC increments
o
to 30 C.
DOWN Button(
)
Push this button to decrease the indoor temperature setting in 1oC increments
to 17oC.
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SHORTCUT Button
Used to restore the current settings or resume previous settings.
On the first time connecting to the power, if push the SHORTCUT button, the unit
will operate on AUTO mode, 26OC, and fan speed is Auto.
Push this button when remote controller is on, the system will automatically revert
back to the previous settings including operating mode, setting temperature, fan
speed level and sleep feature(if activated). And transmit the signals to the unit.
If pushing more than 2 seconds, the system will automatically restore the current
operation settings including operating mode, setting temperature, fan speed level
and sleep feature(if activated ).

11

TIMER ON Button
Press this button to initiate the auto-on time sequence. Each press will increase
the auto-timed setting in 30 minutes increments. When the setting time displays
10.0, each press will increase the auto-timed setting 60 minutes increments.
To cancel the auto-timed program, simply adjust the auto-on time to 0.0.

12

TIMER OFF Button
Press this button to initiate the auto-off time sequence. Each press will increase
the auto-timed setting in 30 minutes increments. When the setting time displays
10.0, each press will increase the auto-timed setting 60 minutes increments.
To cancel the auto-timed program, simply adjust the auto-off time to 0.0

13

DIRECT Button
Used to change the louver movement and set the desired up/down air flow direction.
The louver changes 6O in angle for each press.
NOTE: On some models operate swing feature instead of this feature.

14

SWING Button
Used to stop or start horizontal louver auto swing feature.
NOTE; On some models used to stop or start vertical louver auto swing featrue.

15

FOLLOW ME Button: Push this button to initiate the Follow Me feature, the
remote display is actual temperature at its location. The remote control will send
this signal to the air conditioner every 3 minutes interval until press the Follow Me
button again. The air conditioner will cancel the Follow Me feature automatically
if it does not receive the signal during any 7 minutes interval.

FAN

NOTE: Heat mode is for Cooling & Heating models only.
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NOTE: While the unit is running under SLEEP
mode, it would be cancelled if MODE, FAN
SPEED or ON/OFF button is pressed.

5

FRESH Button
Active/Disable FRESH function. When the
FRESH function is initiated, the Ionizer/Plasma
Dust Collector(depending on models) is
energized and will help to remove pollen and
impurities from the air.

6

TURBO Button
Active/Disable Turbo function. Turbo function
enables the unit to reach the preset temperature
at cooling or heating operation in the shortest
time(if the indoor unit does not support this
function, there is no corresponding operation
happened when pressing this button.)

7

SELF CLEAN Button
Active/Disable Self Clean function

8 LED Button

Disable/Active indoor screen Display. When
pushing the button, the indoor screen display
is cleared, press it again to light the display.
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How to use the buttons

Indicators on LCD

Auto operation

Mode display
Displays the current operation mode. Including
auto(
), cool(
), dry(
), heat( ) (Not
applicable to cooling only models), fan(
)
and back to auto(
).
Transmission Indicator
This transmission indicator lights when remote
controller transmits signals to the indoor unit.
ON/OFF display
Displayed by pressing the ON/OFF button.
Press the ON/OFF button again to remove.

2
3

ON/OFF

1

MODE

SHORT
CUT

TIMER ON

NOTE

TEMP
FAN

TIMER ON display
Displayed when TIMER ON time is set.
TIMER OFF display
Displayed when TIMER OFF time is set.

1. In the Auto mode, the air conditioner can logically
choose the mode of Cooling, Fan, and Heating
by sensing the difference between the actual
ambient room temperature and the setting
temperature on the remote controller.
2. In the Auto mode, you can not switch the fan speed.
It has already been automatically controlled.
3. If the Auto mode is not comfortable for you , the
desired mode can be selected manually.

TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

Sleep Display
Displayed under sleeping operation.
Press the SLEEP button again to remove.

Cooling /Heating/Fan operation

FOLLOW ME Display(on some models)
Displayed when FOLLOW ME function is activated.
Temp./Timer display
Displays the temperature setting(17OC~30OC). When
you set the operating mode to FAN, no temperature
setting is displayed. And if in the TIMER mode, shows
the ON and OFF settings of the TIMER.
Fan speed display
Displays the selected fan speed, AUTO(no display)
and three fan speed levels "
" (LOW) "
"
(MED) "
" (HIGH) can be indicated.
The fan speed is AUTO when the operating mode is
either AUTO or DRY.
Note:
All indicators shown in the figure are for the purpose
of clear presentation. But during the actual operation
only the relative functional signs are shown on the
display window.
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Ensure the unit is plugged in and power is
available. The OPERATION indicator on the
display panel of the indoor unit starts flashing.
1. Press the MODE button to select Auto.
2. Press the UP/DOWN button to set the
desired temperature. The temperature can
be set within a range of 17 OC~ 30 OC in 1 OC
increments.
3. Press the ON/OFFbutton to start the air
conditioner.

2
4

ON/OFF

1

MODE

SHORT
CUT

TIMER ON

TEMP

3

FAN

TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

Ensure the unit is plugged in and power is
available.
1. Press the MODE button to select COOL,
HEAT(cooling & heating models only) or
FAN mode.
2. Press the UP/DOWN buttons to set the
desired temperature. The temperature can
be set within a range of 17 OC~ 30 OC in 1 OC
increments.
3. Press the FAN button to select the fan speed
in four steps- Auto, Low, Med,or High.
4. Press the ON/OFF button to start the air
conditioner.
NOTE
In the FAN mode, the setting temperature is not
displayed in the remote controller and you are not
able to control the room temperature either. In this
case, only step 1, 3 and 4 may be performed.
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Timer operation
Press the TIMER ON button can set the auto-on
time of the unit. Press the TIMER OFF button
can set the auto-off time of the unit.

Dehumidifying operation

2
3

ON/OFF

SHORT
CUT

1

MODE

TIMER ON

TEMP
FAN

TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

Ensure the unit is plugged in and power is
available. The OPERATION indicator on the
display panel of the indoor unit starts flashing.
1. Press the MODE button to select DRY mode.
2. Press the UP/DOWN buttons to set the
desired temperature. The temperature
can be set within a range of 17 OC~ 30 OC
in 1 OC increments.
3. Press the ON/OFF button to start the air
conditioner.
NOTE
In the Dehumidifying mode, you can not switch the
fan speed. It has already been automatically controlled.

To set the Auto-on time.

ON/OFF

SHORT
CUT

MODE

FAN

Adjusting air flow direction
Use the SWING and DIRECT button to adjust
the desired airflow direction.
1. When push the DIRECT button, the horizontal
louver changes 6 degree in angle for each
push.
NOTE: On some models operate swing feature
instead of this feature.
2. When push the SWING button, the louver
will swing up and down automatically.
NOTE: When the louver swing or move to a
position which would affect the cooling
or heating effect of the air conditioner,
it would automatically change the
swing/moving direction.
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TIMER ON

1

TIMER OFF

2

TEMP

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

1. Press the TIMER ON button. The remote
controller shows TIMER ON, the last Auto-on
setting time and the signal "H" will be shown on
the LCD display area. Now it is ready to reset
the Auto-on time to START the operation.
2. Push the TIMER ON button again to set desired
Auto-on time. Each time you press the button,
the time increases by half an hour between 0
and 10 hours and by one hour between 10 and
24 hours.
3. After setting the TIMER ON ,there will be a one
second delay before the remote controller
transmits the signal to the air conditioner. Then,
after approximately another 2 seconds, the
signal "h" will disappear and the set temperature
will re-appear on the LCD display window.
To set the Auto-off time.
1. Press the TIMER OFF button. The remote
controller shows TIMER OFF, the last Auto-off
setting time and the signal "H" will be shown on
the LCD display area. Now it is ready to reset
the Auto-off time to stop the operation.
2. Push the TIMER OFF button again to set
desired Auto-off time. Each time you press the
button, the time increases by half an hour
between 0 and 10 hours and by one hour
between 10 and 24 hours.
3. After setting the TIMER OFF ,there will be a
one second delay before the remote controller
transmits the signal to the air conditioner. Then,
after approximately another 2 seconds, the
signal "H " will disappear and the set temperature
will re-appear on the LCD display window.
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TIMER OFF
(Auto-off Operation)
The TIMER OFF feature is useful when you want the
unit to turn off automatically after you go to bed. The
air conditioner will stop automatically at the set time.

! CAUTION

When you select the timer operation, the remote controller automatically
transmits the timer signal to the indoor unit for the specified time. Therefore,
keep the remote controller in a location where it can transmit the signal to
the indoor unit properly.
The effective operation time set by the remote controller for the timer function
is limited to the following settings: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,
5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 and 24.

Stop
On

Set

10 hours later

Example of timer setting
TIMER ON
(Auto-on Operation)
The TIMER ON feature is useful when you want
the unit to turn on automatically before you return
home. The air conditioner will automatically start
operating at the set time.

COMBINED TIMER
(Setting both ON and OFF timers simultaneously)

Start
Off

Example:
Set

6 hours later

Example:
To stop the air conditioner in 10 hours.
1. Press the TIMER OFF button, the last setting of
stopping operation time and the signal "H" will
show on the display area.
2. Press the TIMER OFF button to display "10H " on
the TIMER OFF display of the remote controller.
3. Wait for 3 seconds and the digital display area
will show the temperature again. The "TIMER
OFF" indicator remains on and this function is
activated.

To start the air conditioner in 6 hours.
1. Press the TIMER ON button, the last setting
of starting operation time and the signal "H"
will show on the display area.
2. Press the TIMER ON button to display "6.0H "
on the TIMER ON display of the remote
controller.
3. Wait for 3 seconds and the digital display
area will show the temperature again. The
"TIMER ON" indicator remains on and this
function is activated.
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Start
Stop
On
Set

2 hours later
after setting

10 hours later
after setting

TIMER OFF → TIMER ON
(On → Stop → Start operation)
This feature is useful when you want to stop the air
conditioner after you go to bed, and start it again in
the morning when you wake up or when you return
home.
Example:
To stop the air conditioner 2 hours after setting and
start it again 10 hours after setting.
1. Press the TIMER OFF button.
2. Press the TIMER OFF button again to display
2.0H on the TIMER OFF display.
3. Press the TIMER ON button.
4. Press the TIMER ON button again to display 10H
on the TIMER ON display .
5. Wait for 3 seconds and the digital display area
will show the temperature again. The "TIMER
ON OFF" indicator remains on and this function is
activated.

12

Start
Stop

Off

Set

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

TIMER ON → TIMER OFF
(Off → Start → Stop operation)
This feature is useful when you want to start
the air conditioner before you wake up and
stop it after you leave the house.
Example:
To start the air conditioner 2 hours after setting,
and stop it 5 hours after setting.
1. Press the TIMER ON button.
2. Press the TIMER ON button again to display
2.0H on the TIMER ON display.
3. Press the TIMER OFF button.
4. Press the TIMER OFF button again to display
5.0H on the TIMER OFF display .
5. Wait for 3 seconds and the digital display area
will show the temperature again. The "TIMER
ON OFF" indicator remains on and this function
is activated.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου
Θέση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου
Να χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο εντός
8μ από την κλιματιστική μονάδα στοχεύοντας στον
δέκτη σήματος. Η αποδοχή της εντολής συνοδεύεται
από ένα ήχο.

Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου.... ...................................................... 2
Χαρακτηριστικά του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου.............................................. 3

8m

Λειτουργίες Πλήκτρων ......................................................................................................5
MO
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Χρήση των πλήκτρων........................................................................................................ 8
Αυτόματη Λειτουργία......................................................................................................... 8
Λειτουργίες Ψύξης/Θέρμανσης/Ανεμιστήρα.............................................................8
Λειτουργία Αφύγρανσης .................................................................................................. 9
Ρύθμιση της ροής του αέρα ............................................................................................ 9
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη...........................................................................................10

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο εντός εμβέλειας του σήματος
του. Όταν ενεργοποιείτε την λειτουργία χρονοδιακόπτη, το
τηλεχειριστήριο θα εκπέμψει αυτόματα τοην εντολή στην
προκαθορισμένη ώρα. Εάν έχετε το τηλεχειριστήριο εκτός
εμβέλειας μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση έως και 15
λεπτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η κλιματιστική μονάδα δεν θα λειτουργεί αν εμποδίζονται οι εντολές του
ασύρματου τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα από κουρτίνες, πόρτες
ή άλλα αντικείμενα.
• Αποφύγετε την εισροή νερού στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε πως
δεν είναι εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία ή σε πηγή θερμότητας.
• Εάν ο υπέρυθρος δέκτης εντολής της εσωτερικής μονάδας είναι εκτεθειμένος
στην ηλιακή ακτινοβολία, η κλιματιστική μονάδα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
Χρησιμοποιήστε τις κουρτίνες για να αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία
στον δέκτη της μονάδας.
• Εάν άλλες συσκευές επηρρεάζουν τη λειτουργία του ασύρματου τηλεχειριστηρίου,
απομακρύνετε αυτές τις συσκευές ή συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Αντικατάσταση μπαταριών
Το ασύρματο τηλεχειριστήριο χρειάζεται 2 ξηρού τύπου μπαταρίες(R03/LR03X2) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά του.
(1) Αφαιρέστε το κάλυμα.
(2) Αφαιρέστε τις παλίες μπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες με σωστή φορά των
άκρων (+) και (-).
(3) Επανατοποθετήστε το κάλυμα.
Σημείωση: Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες, το τηλεχειριστήριο διαγράφει όλους τους
προγραμματισμούς. Μετά την επανατοποθέτηση των μπαταριών, πρέπει να
το ρυθμίσετε ξανά.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε τις παλιές μπαταρίες μαζί με τις νέες ή με άλλου τύπου.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το
ασύρματο τηλεχειριστήριο για 2 με 3 μήνες να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
Να απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν σε
καταστήματα.
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R G52B 1/E F

Χαρακτηριστικά Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

R G52C /B G(C )E , R G52C /(C )E

R G52D/B G(C )E , R G52D/(C )E

RG52A/(C)EF, R G52B/(C)E, R G52C/(C)E, R G52D/(C)E, RG52A1/BG(C)EF, R G52B3/BG(C)E .
RG52A/BG(C)EF, R G52B/BG(C)E, R G52B1/EF, R G52C/BG(C)E, R G52D/BG(C)E.

Μοντέλο
Ονομαστική Τάση

3.0V (Μπαταρίες ξηρού τύπου R03/LR03 2)

Εμβέλεια Σήματος
Λήψης

8m

Εύρος Θερμοκρασίας
περιβάλλοντος

-5°C ~ 60°C
ON/OFF

Χαρακτηριστικά Λειτουργιών
1. Προγράμματα Λειτουργίας: Αυτόματη, Ψύξη, Αφύγρανση, Θέρμανση(δεν την διαθέτουν τα
μοντέλα μόνο Ψύξης) και ανεμιστήρα.
。
。

MODE

2. Λειτουργία Χρονοδιακόπτη έως 24 ώρες.
3. Ρυθμιζόμενη εσωτερική θερμοκρασία: 17°C~30°C
4. Πλήρως λειτουργική οθόνη LCD (Liquid Crystal Display).

FAN

Temperature Range : 17 C~30 C.

R G52A/B G(C )E F, R G52A/(C )E F

SHORT
CUT

ON/OFF

SHORT
CUT

SHORT
CUT

TIMER ON

MODE

TEMP

TIMER ON

SLEEP

SWING DIRECT

TURBO

LED FOLLOW ME

MODE

TIMER OFF

SWING DIRECT

SLEEP

TIMER ON

TEMP

TEMP

TIMER OFF

FAN

R G52A1/B G(C )E F, R G52A1/(C )E F R G52B /B G(C )E , R G52B /(C )E
R G52B 3/B G(C )E

ON/OFF

FAN

TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO

LED

Σημείωση:
ON/OFF
MODE

SHORT
CUT

ON/OFF

TIMER ON

MODE

TEMP
FAN

SHORT
CUT

ON/OFF

TIMER ON

MODE

TEMP
TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

FAN

TURBO SELF CLEAN
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TIMER ON

TEMP
TIMER OFF

SLEEP

SHORT
CUT

FAN

TIMER OFF

SWING DIRECT

SLEEP

SWING DIRECT

LED FOLLOW ME

TURBO

LED

Ο σχεδιασμός των πλήκτρων μπορεί να διαφέρει ελαφρά από αυτό που
έχετε αγοράσει.
Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο υποστηρίζονται
από την μονάδα. Αν η μονάδα δεν υποστηρίζει κάποιο χαρακτηριστικό, όταν
πιέζετε το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο δεν θα υπάρχει αντίστοιχη
λειτουργία.
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Λειτουργίες Πλήκτρων

1

Πλήκτρο ON/OFF
Με αυτό το πλήκτρο γίνεται η εκκίνηση και η
διακοπή της λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας.

2

Πλήκτρο MODE
Με αυτό το πλήκρο ρυθμίζετε την λειτουργία της
κλιματιστικής μονάδας όπως παρακάτω:
AUTO
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1

ON/OFF

SHORT
CUT

2

MODE

TIMER ON

3
4
5
6
7
8

3

10
11

TEMP
FAN

TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

DRY

HEAT

MED

13
14
15

5

Πλήκτρο SLEEP

6

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση της αυτόματης ενεργοποίησης. Κάθε
φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση της ώρας αυξάνεται κατά μισή ώρα έως τις 10ώρες
και κατά 1ώρα εως τις 24 ώρες. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο μέχρι η
ένδειξη της ώρας να γίνει 0.0.

12 Πλήκτρο TIMER OFF

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης.
Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση της ώρας αυξάνεται κατά μισή ώρα έως τις
10ώρες και κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο μέχρι
η ένδειξη της ώρας να γίνει 0.0.

13 Πλήκτρο DIRECT

Χρησιμποιείται για να αλλάξει τη κίνηση της περσίδας και να ρυθμίσει την επιθυμητή θέση για
τη διάχυση του αέρα. Η περσίδα αλλάζει 6 μοίρες υπό γωνία με κάθε πάτημα του κουμπιού.

Πλήκτρο TURBO
Η λειτουργία Turbo επιτρέπει στη μονάδα να
φτάσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία
σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης στο
συντομότερο χρόνο.
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11 Πλήκτρο TIMER ON

Πλήκτρο FRESH
Οταν ενεργοποιείτε την λειτουργία FRESH, ο
Ιονιστής και το καινοτόμο σύστημα καθαρισμού
αέρα βοηθάνε να απομακρυνθούν επιβλαβή
στοιχεία από τον αέρα.

Πλήκτρο SH ORTCUT

Χρησιμοποιείται για να επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή να ξαναρχίσει τις προηγούμενες.
Όταν θα το συνδεθεί για πρώτη φορά με το ρεύμα, αν πατήσετε το κουμπί SHORTCUT, η
μονάδα θα μπει σε αυτόματη λειτουργία, 26C και η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι επίσης.
Πατήστε αυτό το κουμπί όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα αυτόματα θα
επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας, ρυθμίσεων
θερμοκρασίας, επίπεδο ταχύτητας ανεμιστήρα και λειτουργία ύπνου (αν είναι ενεργοποιημένη).
Αν κρατήσετε πατημένο πάνω από 2 δευτερόλεπτα, το σύστημα αυτόματα θα επανέλθει στις
τρέχουσες ρυθμίσεις λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας, των ρυθμίσεων
θερμοκρασίας, επιπέδου ταχύτητας ανεμιστήρα και λειτουργία ύπνου (αν είναι ενεργοποιημένη).

HIGH

Η λειτουργία διατηρεί ευχάριστη την ατμόσφαιρα
και συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας
ειναι διαθέσιμη μόνο κατα την λειτουργία της
ψύξης, θέρμανσης και στην Αυτόματη λειτουργία
της κλιματιστικής μονάδας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μονάδα λειτουργεί σε
κατάσταση SLEEP αν πιέσετε τα πλήκτρα MODE,
FAN, SPEED ή ON/OFF η λειτουργία θα
απενεργοποιηθεί.
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Πλήκτρο FAN
Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την
ταχύτητα του ανεμιστήρα όπως παρακάτω:

LOW

Πλήκτρο(
)
Πιέστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την εσωτερική ρύθμιση της θερμοκρασίας
σε βήματα 1°C έως 30 °C.
Πλήκτρο(
)
Πιέστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την εσωτερική ρύθμιση της θερμοκρασίας
σε βήματα 1°C έως 17°C.

FAN

Σημείωση: Η λειτουργία Θέρμανσης δεν ισχύει για τις μονάδες
που είναι μόνο για Ψύξη.

AUTO

4

COOL

9

14 Πλήκτρο SWING

Χρησιμοποιείται για να διακόψει ή να εκκινήσει την αυτόματη λειτουργία αλλαγής θέσης της
οριζόντιας περσίδας.

Πλήκτρο SELF CLEAN
Ενεργοποιήση / απενεργοποίηση της λειτουργίας
αυτοκαθαρισμού

8 Πλήκτρο LED

Απενεργοποίηση /Ενεργοποιήση εσωτερικής οθόνης.
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, η οθόνη απενεργοποιείται,
πατήστε το ξανά για να ανάψει η οθόνη.

5

15

Πλήκτρο FOLLOW ME:
Πιέστε αυτό το πλήκτρo για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία FOLLOW ME, στην οθόνη του
τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία στη θέση που βρίσκεται. Το
τηλεχειριστήριο θα στείλει αυτό το μήνυμα στο κλιματιστικό σε κάθε χρονικό διάστημα 3 λεπτών
έως ότου πατήσετε ξανά το κουμπί Follow Me. ο αέρας στο κλιματιστικό θα ακυρώσει τη
λειτουργία Follow Me αυτόματα αν δεν λάβει το σήμα μέσα σε διάστημα 7 λεπτών.

6

Χρήση των πλήκτρων

Ενδείξεις στην οθόνη

Αυτόματη λειτουργία

ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δείχνει την επιλεγμένη λειτουργία. Και περιλαμβάνει
τις λειτουργίες : αυτόματη
, ψύξη,
αφύγρανση,
θέρμανση
(στις μονάδες που υποστηρίζουν
θέρμανση και ψύξη. ) και λειτουργία ανεμιστήρα
.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Αυτή η ένδειξη ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο
εκπέμπει σήμα προς την εσωτερική μονάδα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ON/OFF
Αυτή η ένδειξη ανάβει όταν η συσκευή είναι σε
λειτουργία.

2

3

ON/OFF

SHORT
CUT

1

MODE

TIMER ON

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όταν έχετε επιλέξει την κατάσταση AUTO, η
κλιματιστική μονάδα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία
ψύξης, θέρμανσης, ανεμιστήρα και αφύγρανσης
ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της
θερμοκρασίας χώρου και της επιλεγμένης θερμοκρασίας.
2. Κατά την λειτουργία AUTO δεν μπορείτε να επιλέξετε
την ταχύτητα του ανεμιστήρα, έχει επιλεγεί αυτόματα.
3. Εάν η λειτουργία AUTO δεν είναι η κατάλληλη για εσάς,
μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα την επιθυμητή
κατάσταση λειτουργίας.

TEMP

Ένδειξη TIMER ON

FAN

TIMER OFF

Αναγράφεται όταν έχει οριστεί η αυτόματη
ενεργοποίηση μέσω του χρονοδιακόπτη.

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

Ένδειξη TIMER OFF

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

Αναγράφεται όταν έχει οριστεί η αυτόματη
απενεργοποίηση μέσω του χρονοδιακόπτη.

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη
με την παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία OPERATION
(λειτουργίας) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας είναι
αναμμένη.
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε Auto.
2. Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να ορίσετε την
επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να
ρυθμιστεί εντός του εύρους 17οC-30οC με αύξηση κατά 1οC.
3. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η
λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

Ένδειξη Sleep

Αναγράφεται όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία
sleep. Πιέστε το πλήκτρο sleep ξανά για να
την απενεργοποιήσετε.

Ένδειξη FOLLOW ME

Λειτουργίες Ψύξης/θέρμανσης/Ανεμιστήρα

Αναγράφεται όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία
FOLLOW ME

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Αναγράφεται η ένδειξη θερμοκρασίας ( από τους 17οC
έως τους 30οC ). Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία του
ανεμιστήρα, δεν αναγράφεται τίποτα στο σημειο
αυτό. Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη
αναγράφει τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Αναγράφεται η επιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα:
Αυτόματη, Χαμηλή
, Μεσαία
και
Υψηλή
. Δεν αναγράφεται τίποτα
όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι επιλεγμένη
αυτόματα. Όταν είναι στις λειτουργίες αυτόματη ή
αφύγρανσης δεν θα αναγράφεται τίποτα.

Σημείωση:
Οι ενδείξεις που περιγράφονται στο παρόν
εγχειρίδιο είναι αναφορικές. Κατά την
πραγματική λειτουργία στην οθόνη
θα εμφανίζονται οι πραγματικές ενδείξεις
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2

4

ON/OFF

1

MODE

SHORT
CUT
TIMER ON

TEMP

3

FAN

TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη
με την παροχή ρεύματος.
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε τη
λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή ανεμιστήρα.
2. Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να ορίσετε την
επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να
ρυθμιστεί εντός του εύρους 17οC-30οC με αύξηση κατά 1οC.
3. Πιέστε το πλήκτρο FAN για να επιλέξετε την ταχύτητα
του ανεμιστήρα.
4. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η
λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά τη λειτουργία FAN(ανεμιστήρας), δεν θα
εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο η επιλεγμένη
θερμοκρασία και δεν θα μπορείτε να ελέγξετε τη
θερμοκρασία του χώρου. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε
να ακολουθήσετε τα βήματα 1,3 και 4.
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Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Λειτουργία Αφύγρανσης

2

3

ON/OFF

SHORT
CUT

1

MODE

TIMER ON

TEMP
FAN

TIMER OFF

SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι
συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος . Η ενδεικτική
λυχνία OPERATION (λειτουργίας) στην οθόνη της
εσωτερικής μονάδας θα είναι αναμμένη.
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε την
λειτουργία DRY.
2. Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να επιλέξετε την
επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να
ρυθμιστεί εντός του εύρους 17οC-30οC με αύξηση
κατά 1οC.
3. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η
λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά τη λειτουργία αφύγρανσης, δεν μπορείτε να
επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα. Έχει επιλεγεί
αυτόματα.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα SWING και DIRECT
για να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση του αέρα.
1. Πιέζοντας το πλήκτρο Direct, η οριζόντια περσίδα
μετακινείται με βήμα 6° για κάθε φορά που πιέζετε το
πλήκτρο.
Σημείωση : σε ορισμένα μοντέλα χρησιμοποιείστε το
πλήκτρο SWING αντί για αυτό.
2. Όταν πιέζετε το πλήκτρο SWING, οι περσίδες
κινούνται αυτόματα πάνω-κάτω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν η κίνηση των περσίδων ή όταν η επιλογή μιας θέσης
επηρεάζει την ψυκτική και θερμική απόδοση της
κλιματιστικής μονάδας, τότε η ίδια η μονάδα θα αλλάξει
αυτόματα την κατεύθυνση της ροής του αέρα.
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Με το πλήκτρο TIMER ON μπορείτε να ρυθμίσετε
την αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας και με το
πλήκτρο TIMER OFF την αυτόματη
απενεργοποίηση της μονάδας.

ON/OFF

SHORT
CUT

MODE

TIMER ON

1

TIMER OFF

2

TEMP
FAN
SLEEP FRESH

SWING DIRECT

TURBO SELF CLEAN

LED FOLLOW ME

Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης
ενεργοποίησης της μονάδας.
1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON. Στην οθόνη του
ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η
ένδειξη TIMER ON, η προηγούμενη ρύθμιση της
ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H". Τώρα
μπορείτε να ρυθμίσετε την νέα ώρα αυτόματης
ενεργοποίησης της μονάδας.
2. Πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο TIMER ON
για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της αυτόματης
ενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που
πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η ώρα θα
αυξάνεται κατά 30λεπτά έως τις 10ώρες και έπειτα
κατά 1 ώρα εώς τις 24 ώρες.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του TIMER ON,
θα υπάρξει μια χρονοκαθυστέρηση ενάμιση
δευτερολέπτου για την μετάδοση της εντολής από
το ασύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική
μονάδα. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα
εξαφανιστεί η ένδειξη "Η" από την οθόνη
και θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.
Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης
απενεργοποίησης της μονάδας.
1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF. Στην οθόνη του
ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η
ένδειξη TIMER OFF, η προηγούμενη ρύθμιση της
ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "Η". Τώρα
μπορείτε να ρυθμίσετε την νέα ώρα αυτόματης
απενεργοποίησης της μονάδας.
2. Πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο TIMER OFF
για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της αυτόματης
απενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που
πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η ώρα θα
αυξάνεται κατά 30λεπτά εώς τις 10 ώρες και έπειτα
κατά 1 ώρα εώς τις 24 ώρες.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του TIMER
OFF, θα υπάρξει μια χρονοκαθυστέρηση ενάμιση
δευτερολέπτου για την μετάδοση της εντολής από
το ασύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική
μονάδα. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα
εξαφανιστεί η ένδειξη "Η" από την οθόνη
και θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.
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TIMER OFF
(Αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας)
Η λειτουργία TIMER OFF είναι χρήσιμη όταν θέλετε
να απενεργοποιηθεί η μονάδα όταν πέσετε για
ύπνο. Η κλιματιστική μονάδα θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα την ώρα που έχει επιλεγεί.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Οταν επιλέξετε την λειτουργία TIMER, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα το σήμα
χρονδιακόπτη στην εσωτερική μονάδας για το καθορισμένο χρόνο. Ως εκ τούτου το
τηλεχειριστήριο θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση όπου μπορεί να μεταδίδει το σήμα
στην εσωτερική μονάδα σωστά.
Οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο ασύρματο τηλεχειριστήριο για τη λειτουργία του
χρονοδιακόπτη είναι οι παρακάτω: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,
5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 and 24.

Stop
On

Ρύθμιση

10 ώρες αργότερα

Παράδειγμα της ρύθμισης του Χρονοδιακόπτη
TIMER ON
(Αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας)
Η λειτουργία TIMER ΟΝ είναι χρήσιμη όταν θέλετε η
μονάδα να ενεργοποιηθεί αυτόματα πριν επιστρέψετε
σπίτι. Η κλιματιστική μονάδα θα εκκινήσει
Start

Ταυτόχρονη ρύθμιση TIMER ON και TIMER OFF

6 ώρες αργότερα

Διακοπή λειτουργίας -> Εκκίνηση λειτουργίας
Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν θέλετε η
κλιματιστική μονάδα να διακόψει τη λειτουργία της
όταν ξαπλώσετε το βράδυ και να ενεργοποιηθεί η
λειτουργία της όταν ξυπνήσετε το πρωί ή όταν
επιστρέφετε στο σπίτι.

Off

Ρύθμιση

Παράδειγμα
Διακοπή λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας
μετά από 10ώρες.
1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF. Στην οθόνη του
ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η
ένδειξη TIMER OFF, η προηγούμενη ρύθμιση της
ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H".
2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη του ασύρματου
τηλεχειριστηρίου η ένδειξη "10h".
3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί
στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία. Τώρα έχει
πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Παράδειγμα
Ενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας σε 6 ώρες.
1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON. Στην οθόνη του
ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη
TIMER ON, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που
είχε γίνει και η ένδειξη "Η".
2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου η ένδειξη
"6:0Η".
3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί στην
οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία. Τώρα έχει πλέον
ενεργοποιηθεί η λειτουργία.
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Start
On
Ρύθμιση

Stop
2ώρες
αργότερα

10ώρες
αργότερα

Παράδειγμα:
Διακοπή λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας 2
ώρες μετά την ρύθμιση και εκκίνηση λειτουργίας της
μονάδας 10 ώρες μετά την ρύθμιση.
1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF.
2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 2.0H.
3. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON.
4. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 10H.
5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η
επιλεγμένη θερμοκρασία.
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Εκκίνηση λειτουργίας -> Διακοπή λειτουργίας
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε η
κλιματιστική μονάδα να ενεργοποιηθεί πριν
ξυπνήσετε και να διακόψει τη λειτουργία της όταν
φύγετε από το σπίτι.

Παράδειγμα:
Start
Stop

Off
Ρύθμιση

2 ώρες
αργότερα

5 ώρες
αργότερα

Ενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας 2 ώρες
μετά τη ρύθμιση και διακοπή λειτουργίας 5 ώρες
μετά την ρύθμιση.
1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON.
2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 2.0Η.
3. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF.
4. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 5.0Η.
5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η
επιλεγμένη θερμοκρασία.

13

