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Προειδοποιήσεις 
 
● Πριν από την πρώτη χρήση του τηλεχειριστηρίου, θα πρέπει 

να τοποθετήσετε τις μπαταρίες και να βεβαιωθείτε ότι τις έ-
χετε τοποθετήσει με τη σωστή πολικότητα “+”και “-”. 

● Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο στοχεύει προς το παράθυρο λήψης 
σημάτων τηλεχειριστηρίου και ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο μεταξύ 
τους. Η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι έως 8 μέτρα. 

● Μη ρίξετε κάτω ή κτυπήσετε απότομα το τηλεχειριστήριο. 
Μην αφήσετε να πέσει υγρό στο τηλεχειριστήριο. 
Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο ηλιακό φως ή 
σε υπερβολική ζέστη. 

 Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, αφαιρέστε τις 
μπαταρίες για 30 δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε τις. Εάν 
δεν λειτουργεί και πάλι, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. 

 Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, μην αναμιγνύετε τις 
καινούργιες μπαταρίες με παλιές μπαταρίες και μην αναμειγνύετε 
μπαταρίες διαφορετικών τύπων, καθώς μπορεί να προκαλέσουν 
βλάβη στο τηλεχειριστήριο. 

● Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, αφαιρέστε πρώτα τις μπαταρίες, ώστε να μην προ-
κληθεί διαρροή υγρών και βλάβη στο τηλεχειριστήριο. 

● Να απορρίπτετε σωστά τις άχρηστες μπαταρίες. 

Σημείωση: 
1. Το τηλεχειριστήριο που έχετε στα χέρια σας διαθέτει όλα τα πλή-

κτρα λειτουργίας. Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα από τα πλή-
κτρα ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με το μοντέλο κλιμα-
τιστικού που αγοράσατε. (Εάν δεν είναι διαθέσιμη κάποια συγκε-
κριμένη λειτουργία στο κλιματιστικό, δεν θα υπάρχει καμία από-
κριση όταν πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο). 

2. Οι λειτουργίες HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) και ELE.H (ΗΛΕΚ. ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ) δεν είναι διαθέσιμες για τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο 
ψύξη, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση, αυτά τα δύο πλήκτρα δεν θα 
λειτουργούν αντιστοίχως. 



2 

    Περιγραφή Πλήκτρων 
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1. ON/OFF 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.  

* Θα διαγραφούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποίη-
σης/ απενεργοποίησης. 

 

2. 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιλογή μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας 

(Κελσίου/ Φαρενάιτ). Η προεπιλογή είναι Κελσίου. Αν επιλέξετε Φα-
ρενάιτ, δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD η ένδειξη “℃”. 

* Πιέστε ξανά αυτό το πλήκτρο για να επαναφέρετε τη θερμοκρασία σε Κελσίου. 

Σημείωση: Η προβολή της θερμοκρασίας σε Φαρενάιτ δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μο-
ντέλα. Αν η θερμοκρασία προβάλλεται σε Φαρενάιτ στο τηλεχειριστήριο και σε Κελσίου στη 
συσκευή αυτό δεν επηρεάζει τη χρήση και τη λειτουργία. 

 

3. SPEED 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ως εξής 

Low= Χαμηλό, Mid = Μεσαίο, High= Υψηλό, Auto= Αυτόματο: 

              Low Mid High Auto 

Σημείωση: Η ταχύτητα AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) δεν είναι διαθέσιμη σε κατάσταση λειτουρ-
γίας FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ). 

Σημείωση: 
Η οθόνη του του τηλεχει-
ριστήριου μόλις το ενερ-
γοποιείτε δείχνει για λίγο 
όλα τα σύμβολα και στη 
συνέχεια δείχνει μόνο 
αυτά που αντιστοιχούν 
στην επιλεγμένη λειτουρ-
γία. 
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Περιγραφή Πλήκτρων 
 

4. DISPLAY 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την οθόνη. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα βολικό για τους χρήστες που δεν θέλουν να υπάρχουν φώτα αναμμένα 
τη νύχτα όταν κοιμούνται. 

 

5. iFEEL 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειρι-

στηρίου η θερμοκρασία περιβάλλοντος και πιέστε το ξανά για να εμ-
φανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. 

 

6. TIMER 
* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να 

ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης. Όταν είναι α-
πενεργοποιημένη, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρονοδια-
κόπτη αυτόματης ενεργοποίησης.  

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο μία φορά. Η ένδειξη “ON(OFF)” θα αναβοσβήσει. 
Πιέστε  “ ” ή “ “ για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά από τον οποίο η συ-
σκευή θα ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί αυτόματα (ανά μισή ώρα αν πρό-
κειται για λιγότερες από 10 ώρες ή ανά 1 ώρα για περισσότερες από 10 ώρες). 
Το χρονικό εύρος είναι 0.5-24 ώρες. 

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο ξανά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η ένδειξη 
“ON (OFF)” θα σταματήσει ν’ αναβοσβήνει. 

* Αν δεν πιέσετε το πλήκτρο Timer μετά από περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα αφού 

ξεκινήσει ν’ αναβοσβήνει η ένδειξη “ON (OFF)”, θα πραγματοποιηθεί έξοδος από τη 

λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη. 

* Αν έχετε πραγματοποιήσει ρύθμιση χρονοδιακόπτη και πιέσετε ξανά αυτό 

το πλήκτρο, θα ακυρωθεί. 
Σημείωση: Αν έχετε ορίσει χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης 
(ON), όλα τα πλήκτρα λειτουργίας (εκτός από τα SLEEP, DISPLAY και 
iFEEL) θα λειτουργούν, και μόλις ενεργοποιηθεί, η συσκευή θα λειτουρ-
γεί κανονικά. 

 

7.  Αυτό το πλήκτρο έχει δύο λειτουργίες. 
 

a. HEALTH 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, για να ενεργοποιήσετε 

τις λειτουργίες που σχετίζονται με την υγεία, όπως τα αρνητικά ιόντα, η ηλεκτροστα-
τική πρόγνωση, η αφαίρεση PM2.5 κ.ά., ανάλογα με το μοντέλο. 

* Πιέστε ξανά αυτό το πλήκτρο για ν’ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HEALTH. 

b. iCLEAN 

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Εμφανίζεται η έν-
δειξη “CL” και η συσκευή θα καθαρίσει αυτόματα τη σκόνη από τη μονάδα εξάτμισης και 
θα τη στεγνώσει, για αύξηση της απόδοσης ψύξης ή θέρμανσης. 
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    Περιγραφή Πλήκτρων 
 
* Η λειτουργία iCLEAN διαρκεί για περίπου 30 λεπτά. Ενώ είναι ενεργοποιημένη 

αυτή η λειτουργία, αν πιέσετε κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή πιέσετε 
ξανά το πλήκτρο iCLEAN, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί. 

 

8.  ή 
 

* Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο “ ”, η ρύθμιση θερμοκρασίας αυ-
ξάνεται κατά 1℃ και κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο “ ”, η θερμο-
κρασία μειώνεται κατά 1℃. 

* Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι από 16℃ (60℉) έως 32℃(90℉) για τους τύπους 
τηλεχειριστηρίων YKR-H/101E ή YKR-H/102E. Η ρύθμιση θερμοκρασίας εί-
ναι από 20℃ (68℉) έως 28℃(82℉) για τον τύπο τηλεχειριστηρίου YKR-
H/132E. 
Σε κάποιες χώρες δεν είναι διαθέσιμος ο τύπος τηλεχειριστηρίου YKR-H/132E.      

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε λειτουργία AUTO ή 
FAN, συνεπώς αυτά τα δύο πλήκτρα δεν θα έχουν επίδραση. 

 

9. TURBO 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο μόνο σε λειτουργία COOL (ΨΥΞΗ) ή HEAT (ΘΕΡ-

ΜΑΝΣΗ) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
TURBO, η οποία επιταχύνει την ψύξη ή τη θέρμανση. 

* Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TURBO, η ταχύτητα ανεμιστήρα είναι 
HIGH (ΥΨΗΛΗ). 

*  Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία TURBO, η ταχύτητα ανε-

μιστήρα επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση. 
 

10. MODE 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε κατάσταση λειτουργίας:          

AUTO     COOL   DRY   HEAT   FAN 

(AUTO= ΑΥΤΟΜΑΤΟ, COOL= ΨΥΞΗ, DRY= ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, HEAT= 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, FAN= ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

Σημείωση: Η λειτουργία HEAT δεν είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα που δια-
θέτουν μόνο λειτουργία ψύξης. 

 

11. SLEEP 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο σε λειτουργία SLEEP. Η συσκευή θα 

βγει απ’ αυτή τη λειτουργία μετά από 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας και θα 
επανέλθει στην προηγούμενη επιλεγμένη λειτουργία. 

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SLEEP σε 
κατάσταση FAN. 

 

12. SWING 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση της κίνησης των περσίδων πάνω/ 

κάτω και πιέστε ξανά για ακινητοποίηση των περσίδων. 
 

13. SWING 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση της κίνησης των περσίδων δεξιά/ α-

ριστερά και πιέστε ξανά για ακινητοποίηση των περσίδων. 
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Περιγραφή Πλήκτρων 
 

14 .Anti-F 
* Η λειτουργία Anti-F χρησιμοποιείται όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το τηλεχειρι-

στήριο σε κατάσταση λειτουργίας COOL, DRY ή AUTO. Χρησιμοποιείται σε λειτουργία 
HEAT (FAN για τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο ψύξη), και ο ανεμιστήρας λειτουργεί με 
χαμηλή ταχύτητα για 3 λεπτά πριν σταματήσει εντελώς, ώστε να αφαιρεθεί η υγρασία 
από τη συσκευή για να μη μυρίσει σαν μούχλα. 

* Αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη εργοστασιακά. Μπορείτε να την ενεργοποι-
ήσετε ή να την ακυρώσετε οποτεδήποτε θέλετε, ως εξής: Με τη συσκευή απενεργοποιη-
μένη και το τηλεχειριστήριο απενεργοποιημένο, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μο-
νάδα και πατήστε το πλήκτρο "Anti-F" μία φορά. Ο βομβητής θα ηχήσει για 5 φορές και 
μετά για άλλες 5 φορές, υποδεικνύοντας ότι αυτή η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Μόλις 
ενεργοποιηθεί, η λειτουργία αυτή θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως ότου απενεργοποι-
ηθεί η συσκευή ή η λειτουργία. 

* Για ν’ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Anti-F: 

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 

2. Με τη συσκευή απενεργοποιημένη και το τηλεχειριστήριο απενεργοποιημένο, 
στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και πατήστε το πλήκτρο "Anti-F" μία 
φορά. Ο βομβητής θα ηχήσει για 3 φορές και μετά για άλλες 5 φορές, υποδεικνύοντας 
ότι αυτή η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί. 

Σημείωση: 
* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Anti-F, σας συνιστούμε να περιμένετε να 

ολοκληρωθεί μέχρι να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή (δηλαδή να περιμένετε 
3 λεπτά μέχρι ν’ απενεργοποιηθεί πλήρως και στη συνέχεια να την ενεργοποιή-
σετε ξανά). 

* Η λειτουργία Anti-F δεν ισχύει όταν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργο-
ποίησης. 

 

15. Αυτό το πλήκτρο επιτελεί δύο λειτουργίες: 
 

a. ELE.H 
* Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση λειτουργίας HEAT 

(ΘΕΡΜΑΝΣΗ), θα ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λει-
τουργία ηλεκτρικής θέρμανσης. 

 

b. ECO 
* Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ), η 

συσκευή θα μπει σε κατάσταση λειτουργίας ECO (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), η οποία 
έχει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και θα πραγματοποιήσει 
έξοδο μετά από 8 ώρες. 

* Αν αλλάξετε κατάσταση λειτουργίας ή απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, 
απενεργοποιείται αυτόματα και η κατάσταση ECO. 

* Για έξοδο από τη λειτουργία ECO, πιέστε το πλήκτρο ECO ενώ είναι ενεργο-
ποιημένη η λειτουργία ECO. 
Σημείωση: Η λειτουργία ECO ισχύει μόνο για τα μοντέλα τύπου Inverter. 
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Χρήση 
 

Τοποθέτηση μπαταριών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Σύρετε για ν’ ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών σύμ-
φωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος. 

2. Τοποθετήστε δύο καινούριες μπαταρίες (7#) με τη σωστή πολικό-
τητα (+＆-). 

3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. 
 

Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (AUTO) 
1. Πιέστε το πλήκτρο “MODE” και επιλέξτε την αυτόματη κατάσταση 

λειτουργίας (AUTO). 
2. Πιέστε το πλήκτρο “SPEED” για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανε-
μιστήρα LOW, MID, HIGH, AUTO (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ, 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ). 
3. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF”. Το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί. 
4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”. Η λειτουργία του κλιματιστικού 
σταματά. 
Σημείωση: Σε κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα, δεν έχουν επίδραση οι 

ρυθμίσεις επιλογής θερμοκρασίας. 
 

Κατάσταση λειτουργίας Ψύξης/ Θέρμανσης (COOL/ 
HEAT) 

1. Πιέστε το πλήκτρο “MODE” και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας COOL 
(ΨΥΞΗ) ή HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ). 

2. Πιέστε το πλήκτρο “ ” ή το “  ”, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. 
Με κάθε πάτημα, αλλάζει η θερμοκρασία στην οθόνη.  

3. Πιέστε το πλήκτρο “SPEED” για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
LOW, MID, HIGH, AUTO (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ). 

4. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF”. Το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί. 

5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”. Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά. 

Σημείωση: Τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο λειτουργία ψύξης, δεν μπορούν 
να πραγματοποιήσουν θέρμανση. 
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Χρήση 
 

Κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα (FAN) 
1. Πιέστε το πλήκτρο “MODE” και επιλέξτε την κατάσταση λειτουρ-
γίας FAN (Ανεμιστήρας). 
2. Πιέστε το πλήκτρο “SPEED” για να επιλέξετε την ταχύτητα 

του ανεμιστήρα LOW, MID, HIGH (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, 
ΥΨΗΛΗ). 

3. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF”. Το κλιματιστικό ξεκινά να 
λειτουργεί. 

4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”. Η λειτουργία του κλιματιστικού 
σταματά. 

Σημείωση: Σε κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα, δεν έχουν επίδραση οι 
ρυθμίσεις επιλογής θερμοκρασίας. 

 

 Κατάσταση λειτουργίας αφύγρανσης 
(DRY) 

1. Πιέστε το πλήκτρο “MODE” και επιλέξτε την κατάσταση λειτουρ-
γίας DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ). 
2. Πιέστε το πλήκτρο “ ” ή το “ ”, για να ρυθμίσετε τη 

θερμοκρασία. Με κάθε πάτημα, η θερμοκρασία στην οθόνη 
αλλάζει. 

3. Πιέστε το πλήκτρο “SPEED” για να επιλέξετε την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα LOW, MID, HIGH, AUTO (ΧΑΜΗΛΗ, 
ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ). 

4. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF”. Το κλιματιστικό ξεκινά να 
λειτουργεί. 

5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”. Η λειτουργία του κλιματιστικού 
σταματά. 

 

Λειτουργία φωτισμού υποβάθρου (μόνο για τα τη-
λεχειριστήρια που διαθέτουν αυτή τη λειτουργία) 

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει λειτουργία φωτισμού υποβάθρου, η ο-
ποία μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο, ώστε 
να διαβάζετε εύκολα την οθόνη του στο σκοτάδι. Ο φωτισμός απε-
νεργοποιείται αυτόματα αν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευ-
τερολέπτων. 


