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Προειδοποιήσεις 
 
● Πριν από την πρώτη χρήση του τηλεχειριστηρίου, θα πρέ-

πει να τοποθετήσετε μπαταρίες και να βεβαιωθείτε ότι τις 
έχετε τοποθετήσει με τη σωστή πολικότητα (“+”και “-”). 

● Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο στοχεύει προς το παρά-
θυρο 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 
τες. Εάν δεν λειτουργεί και πάλι, αντικαταστήστε τις μπατα-
ρίες. 

 Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, μην αναμιγνύετε 
τις καινούργιες μπαταρίες με παλιές μπαταρίες και μην α-
ναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων, καθώς μπο-
ρεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλεχειριστήριο. 

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

● Να απορρίπτετε σωστά τις άχρηστες μπαταρίες. 

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

πλήκτρα λειτουργίας. Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα από 
τα πλήκτρα ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με το 
μοντέλο κλιματιστικού που αγοράσατε. (Εάν δεν είναι δια-
θέσιμη κάποια συγκεκριμένη λειτουργία στο κλιματιστικό, 
δεν θα υπάρχει καμία απόκριση όταν πατήσετε το αντί-
στοιχο 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. 
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    Περιγραφή Πλήκτρων 

Σημείωση: 
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only those 
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1. ON/OFF
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

* Θα διαγραφούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη αυτόματης ενερ-
γοποίησης/ απενεργοποίησης.
2. 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 
διαθέτουν μόνο λειτουργία ψύξης. 

3. TIMER
* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμί-

σετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης. Όταν είναι απενεργο-
ποιημένη, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτό-
ματης απενεργοποίησης. 

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο μία φορά. Η ένδειξη “ON(OFF)” θα αναβοσβήσει. Πιέστε  “+” ή 
“-“ για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά από τον οποίο η συσκευή θα ενεργοποιηθεί/ απε-
νεργοποιηθεί αυτόματα (ανά μισή ώρα). 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. 

Σημείωση: 
1. Υπάρχουν δύο τύποι οθόνης για τα
τηλεχειριστήρια (Α και Β). Επιλέξτε α-
νάλογα με τον τύπο της οθόνης που έ-
χει το τηλεχειριστήριό σας. 
2.Η οθόνη του του τηλεχειριστήριου μό-
λις το ενεργοποιείτε δείχνει για λίγο 
όλα τα σύμβολα και στη συνέχεια δεί-
χνει μόνο αυτά που αντιστοιχούν στην 
επιλεγμένη λειτουργία. 

- Τύπος: Α (Απεικονίζει %) 

- Τύπος: Β (Απεικονίζει  ) 

- Τύπος: Α (Διαθέτει COSY 
HUMI iCLEAN) 
- Τύπος: Β (Διαθέτει I-FEEL 
Anti-F iCLEAN) 
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* Αν δεν πιέσετε το πλήκτρο Timer μετά από περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα 

αφού ξεκινήσει ν’ αναβοσβήνει η ένδειξη “ON (OFF)”, θα πραγματοποιηθεί έξο-
δος από τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη. 

* Αν έχετε πραγματοποιήσει ρύθμιση του χρονοδιακόπτη και πιέσετε ξανά αυτό 
το πλήκτρο, θα ακυρωθεί. 

4. HEAT 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο σε λειτουργία HEAT (ΘΕΡ-

ΜΑΝΣΗ). 

5. COOL 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο σε λειτουργία COOL (ΨΥΞΗ). 

6. SPEED 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα 

ως εξής Low= Χαμηλό, Mid = Μεσαίο, High= Υψηλό, Turbo= Τούρμπο 
Auto= Αυτόματο: 

 

 
 
Σημείωση: Η ταχύτητα AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) δεν είναι διαθέσιμη σε κατάσταση λει-
τουργίας FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) Η ταχύτητα TURBO δεν είναι διαθέσιμη σε κατά-
σταση λειτουργίας AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ). Αυτό το πλήκτρο δεν έχει καμία επί-
δραση αν έχετε επιλέξει λειτουργία DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ).  

 
7. Πλήκτρα +/- 

 

* Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο “+”, η ρύθμιση θερμοκρασίας 
αυξάνεται κατά 1℃                                     και κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο “-”, η 
θερμοκρασία μειώνεται κατά 1℃. 

* Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι από 16℃ (60℉) έως 32℃(90℉).      
Σημείωση: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε λειτουργία 
AUTO ή FAN, συνεπώς αυτά τα δύο πλήκτρα δεν θα έχουν επίδραση. 

 
8. Πλήκτρα MENU & OK 

* Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝU ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή για είσοδο σε 
κατάσταση επιλογής λειτουργίας. Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέ-
ξετε την επιθυμητή λειτουργία. Κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργο-
ποιήσετε την επιλεγμένη λειτουργία. 

* Σε κατάσταση επιλογής λειτουργίας πιέστε τα πλήκτρα  και οι χαρακτή-
ρες στην οθόνη LCD θα αναβοσβήσουν εφόσον μπορείτε να επιλέξετε την επι-
θυμητή λειτουργία.  

9. L/R SWING  
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση της κίνησης των περσίδων 

δεξιά/ αριστερά και πιέστε ξανά για ακινητοποίηση των περσίδων. 
 

10. U/D SWING 
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση της κίνησης των περσίδων 

πάνω/ κάτω και πιέστε ξανά για ακινητοποίηση των περσίδων. 
 

Περιγραφή Πλήκτρων 
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Περιγραφή Πλήκτρων 
 
     Σημείωση:  
* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή πιέστε το πλήκτρο “U/D SWING” και 

κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Οι περσίδες θα ξεκινήσουν να 
κινούνται πάνω/ κάτω. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο U/D SWING για να 
σταματήσετε την κίνηση. 

* Αν σταματήσει αυτή η λειτουργία, πιέστε και κρατήστε ξανά πατημένο το πλή-
κτρο U/D SWING για 3 δευτερόλεπτα ή αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις 
μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Το πλήκτρο On/ Off στο τηλεχειριστήριο 
δεν μπορεί να σταματήσει την κίνηση των περσίδων. 
 

11. HEALTH 
* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και τη συνέχεια 

πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την ένδειξη «HEALTH». Όταν α-
ναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 
Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το πλήκτρο ΟΚ για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λει-
τουργία. 

12. ECO 
* Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση λειτουργίας COOL 

(ΨΥΞΗ), η συσκευή θα μπει σε κατάσταση λειτουργίας ECO (ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ), η οποία έχει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας 
και θα πραγματοποιήσει έξοδο απ’ αυτήν μετά από 8 ώρες. 

* Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα κλιματιστικών 
σταθερής συχνότητας. 

* Αν αλλάξετε κατάσταση λειτουργίας ή απενεργοποιήσετε το τηλεχειρι-
στήριο, απενεργοποιείται αυτόματα και η κατάσταση ECO. 

* Σε κατάσταση λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ), πιέστε το πλήκτρο MENU και 
στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την ένδειξη 
«ECO». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποιή-
σετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το πλήκτρο ΟΚ για να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

 
Σημείωση: Η κατανάλωση ενέργειας επηρεάζεται από τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, τη μόνωση του σπιτιού κ.ά. Αν είναι υψηλή η θερμοκρα-
σία περιβάλλοντος ή αν η επιφάνεια του σπιτιού είναι πολύ μεγάλη, να 
χρησιμοποιείτε προσεκτικά τη λειτουργία ECO. 

 
13. SLEEP 

* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη 
συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την ένδειξη 
«SLEEP». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποι-
ήσετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το πλήκτρο ΟΚ για 
να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

     Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα   
     με τις λειτουργίες FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) ή AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ).  
     Σε λειτουργία SLEEP, η οθόνη του κλιματιστικού σβήνει. 
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Περιγραφή Πλήκτρων 
 

14. SILENCE 
*  Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και 

στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την έν-
δειξη «SILENCE». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για 
να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το  
πλήκτρο ΟΚ για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Όταν εί-
ναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας μπαίνει σε αθόρυβη λειτουργία.  
 

15. ELE.H 
* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU 

και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την 
ένδειξη «ELE.H». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για 
να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το  
πλήκτρο ΟΚ για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.  

* Η λειτουργία αυτή είναι η βοηθητική ηλεκτρική θέρμανση, η οποία 
επιτρέπει την επιτάχυνση της θέρμανσης του χώρου όταν είναι 
πολύ χαμηλή η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  

* Αυτό το πλήκτρο δεν έχει καμία επίδραση σε ορισμένα μοντέλα.  
 

16. DISPLAY 
*  Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συ-

νέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την ένδειξη «DISPLAY». 
Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποιήσετε/ απενεργο-
ποιήσετε την οθόνη. 
 

17. LIGHT 
* Η συσκευή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη του κλιματιστι-

κού ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος.   
* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συ-

νέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την ένδειξη «LIGHT». 
Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποιήσετε/ απενεργο-
ποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 
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Περιγραφή Πλήκτρων 
18. COSY         (Μόνο για τον Τύπο Α) 

 
* Σε κατάσταση λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ), πιέστε το πλήκτρο MENU και 

στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την ένδειξη 
«COSY». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποι-
ήσετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το πλήκτρο ΟΚ για να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αυτή είναι η λειτουργία COSY 
(Άνεσης). 

* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία “COSY” η ταχύτητα του ανεμι-
στήρα ρυθμίζεται σε AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) και η λειτουργία SWING ακυ-
ρώνεται.  

* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία “COSY” αν επιλέξετε τις εξής λει-
τουργίες θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία “COSY”: Ενεργο-
ποίηση/ απενεργοποίηση (On/Off), Αλλαγή κατάστασης λειτουργίας, Ε-
νεργοποίηση της λειτουργίας SLEEP, Αλλαγή ταχύτητας ανεμιστήρα, Ε-
νεργοποίηση της λειτουργίας SWING.  
 

19. HUMI           (Μόνο για τον Τύπο Α) 
*  Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συ-

νέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την ένδειξη «HUMI». Όταν 
αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιή-
σετε τη λειτουργία ύγρανσης.  
Σημείωση: Η λειτουργία ύγρανσης δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει ταυ-
τόχρονα τη λειτουργία αφύγρανσης (DRY). 
 
20. iCLEAN 

 

* Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συσκευή να καθαρίσει αυτόματα τη σκόνη από τη 
μονάδα εξάτμισης και θα τη στεγνώσει, για αύξηση της απόδοσης ψύξης ή θέρμαν-
σης. 

* Ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συ-
νέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την ένδειξη «iCLEAN».  
Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποιήσετε/ απενεργο-
ποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού της σκόνης.  

* Η λειτουργία iCLEAN διαρκεί για περίπου 30 λεπτά.  
 

 

21. Κλείδωμα για τα παιδιά 
 

* Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα HEAT και MODE και κρατήστε τα 
πατημένα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιή-
σετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για τα 
παιδιά. 

* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος για τα παι-

διά, το τηλεχειριστήριο θα εμφανίζει την ένδειξη .  
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Περιγραφή Πλήκτρων 

22 .Anti-F    (Μόνο για τον Τύπο Β) 
* Η λειτουργία Anti-F χρησιμοποιείται όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το τηλε-

χειριστήριο σε κατάσταση λειτουργίας COOL, DRY ή AUTO. Ο ανεμιστήρας συνε-
χίζει να λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα για 3 λεπτά πριν σταματήσει εντελώς, ώ-
στε να αφαιρεθεί η υγρασία από τη συσκευή, για να μη μυρίζει σαν μούχλα. 

*  Ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συ-
νέχεια πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την ένδειξη «Anti-F».  Όταν 
αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε 
την αντιμουχλική λειτουργία. 

23. I-FEEL   (Μόνο για τον Τύπο Β) 
* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια 

πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την ένδειξη «I-FEEL». Όταν αναβο-
σβήσει, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λει-

τουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο « » και η ένδειξη
«I-FEEL».

24 .oC/oF    
* Η θερμοκρασία εμφανίζεται σε βαθμούς Κελσίου (προεπιλογή).
* Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα COOL και HEAT για περισσότερα από

3 δευτερόλεπτα για επιλογή μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας (Κελσίου
(C) ή Φαρενάιτ (F).

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

25 . Λειτουργία θέρμανσης 8oC        
* Η λειτουργία θέρμανσης 8oC είναι διαθέσιμη μόνο για τα τηλεχειριστή-

ρια YKR-T/011E και YKR-T/021Ε.
* Μόνο σε  λειτουργία θέρμανσης (ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη),

πιέστε τα πλήκτρα “MODE” και “+” ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για
να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης 8oC.

* Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης 8oC.
A) Αν πιέσετε το πλήκτρο  HEAT ή  αλλάξετε λειτουργία ή επιλέξετε

τη λειτουργία SLEEP, θα βγείτε από τη λειτουργία 8oC.
B) Τα πλήκτρα SPEED, + και – δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν

ενώ είναι ενεργοποιημένη η  λειτουργία θέρμανσης 8oC.
Γ)     Ενώ είναι ενεργοποιημένη η  λειτουργία θέρμανσης 8oC δεν θα    
        μπορείτε να αλλάξετε μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας (Κελσίου/  

Φαρενάιτ).  
Δ)     Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό  

ενώ είναι ενεργοποιημένη η  λειτουργία θέρμανσης 8oC, θα παρα- 
μείνει ενεργοποιημένη όταν το ενεργοποιήσετε ξανά. 

Ε)     Ενώ είναι ενεργοποιημένη η  λειτουργία θέρμανσης 8oC δεν θα  
μπορεί να επιλέξετε ταυτόχρονα και τη λειτουργία ELE.H (Ηλεκτρι-
κής θέρμανσης).
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Χρήση 

Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (AUTO) 
1. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF” για να ενεργοποιήσετε το κλιματι-

στικό. 
2. Πιέστε το πλήκτρο “MODE” και επιλέξτε την αυτόματη κατά-

σταση λειτουργίας (AUTO). 
3. Πιέστε το πλήκτρο “SPEED” για να επιλέξετε την ταχύτητα του

ανεμιστήρα LOW, MID, HIGH, AUTO (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, Υ-
ΨΗΛΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ). 

4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”. Η λειτουργία του κλιματιστι-
κού σταματά. 

Σημείωση: Σε κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα, δεν έχουν επί-
δραση οι ρυθμίσεις επιλογής θερμοκρασίας. 

Κατάσταση λειτουργίας Ψύξης/ Θέρμανσης 
(COOL/ HEAT) 

1. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF” για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

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

3. Πιέστε το πλήκτρο “+” ή το “-”, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (από 16oC (60oF) 
έως 32oC (90oF). Με κάθε πάτημα, η θερμοκρασία στην οθόνη αλλάζει. 

4. Πιέστε το πλήκτρο “SPEED” για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα LOW, 
MID, HIGH, TURBO, AUTO (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ, ΤΟΥΡΜΠΟ, ΑΥΤΟ-
ΜΑΤΗ).

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

Σημείωση: Τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο λειτουργία ψύξης, δεν 
μπορούν να θερμάνουν. 

Κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα (FAN) 
1. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF” για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

2. Πιέστε το πλήκτρο “MODE” και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας
FAN (Ανεμιστήρας).

3. Πιέστε το πλήκτρο “SPEED” για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμι-
στήρα LOW, MID, HIGH (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ).

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

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

 Κατάσταση λειτουργίας αφύγρανσης 
(DRY) 

1. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF” για να ενεργοποιήσετε το κλιματι-
στικό. 

2. Πιέστε το πλήκτρο “MODE” και επιλέξτε την κατάσταση λει-
τουργίας DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ). 

3. Πιέστε το πλήκτρο “+” ή το “-”, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία
(από 16oC (60oF) έως 32oC (90oF). Με κάθε πάτημα, η θερμο-
κρασία στην οθόνη αλλάζει. 
4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”. Η λειτουργία του κλιματι-
στικού σταματά. 

Σημείωση: Αν έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία αφύγραν-
σης, δεν θα μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα. 

Τοποθέτηση μπαταριών 

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

2. Τοποθετήστε δύο καινούριες μπαταρίες (7#) με τη σωστή πο-
λικότητα (+ και -).

3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.


