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Sistema de Controlo CITY MULTI

Controlo Remoto ME

PAR-F27MEA

Livro de Instruções
Agradecemos-lhe por ter adquirido um CITY MULTI system da Mitsubishi.
● Para utilizar o seu CITY MULTI system correctamente e em segurança, leia este livro antes de iniciar a utilização.
● Depois de ter lido este livro, guarde-o juntamente com o manual de instalação num lugar em que o utilizador final os possa consultar a qualquer momento.
● Quando o utilizador final for outro, entregue este livro e o manual de instalação ao novo utilizador.
● Não tente você mesmo montar ou deslocar este sistema. (A segurança e as funções não podem ser asseguradas.)
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Nomes dos Componentes
Visor “TIMER” ”DAILY”
“AUTO OFF”

É visualizado quando a operação do
aparelho de ar condicionado está
proibida pelo controlo central, etc.
Quando os botões de controlo remoto são bloqueados, este visor pisca.

Visualiza o modo do temporizador quando
o temporizador é definido.
Existem três modos de temporizador: temporizador de 1 dia, temporizador diário e
temporizador de desligar automaticamente
Um destes modos pode ser seleccionado.

Visualiza a hora actual e as horas definidas do temporizador.
Quando o temporizador está em
operação, é visualizada a hora
normal e a hora de início, de fim
ou o tempo restante.

Visor “Sensor”
É visualizado quando o sensor
do controlo remoto é utilizado.

Visor “FILTER”

Visor “LIMIT TEMP.”

˚C

STAND BY
DEFROST

É visualizado quando o alcance da temperatura definida é
controlado pela selecção das
funções do controlo remoto.

FILTER

REMAINDER

˚C

LIMIT TEMP.

NOT AVAILABLE

AVISO
Peça ao seu concessionário ou representante técnico que lhe instale a
unidade.
Qualquer deficiência causada pela sua instalação pode provocar choques
eléctricos ou incêndio.
Instale-o devidamente num local que possa comportar o respectivo
peso.
Se não for suficientemente resistente, o controlo poderá cair e provocar
ferimentos.
Certifique-se de que o controlo é ligado a uma fonte de alimentação de
potência nominal.
Se não for ligado a uma fonte de alimentação de potência nominal, poderá
ocasionar um incêndio ou danos no controlo.
Interrompa o funcionamento sempre que ocorrer uma irregularidade.
Se ocorrer uma irregularidade (cheiro a queimado, etc.), interrompa o funcionamento e desligue a unidade. Contacte imediatamente o seu representante ou assistente técnico. Continuar com o funcionamento em condições
anormais poderá resultar em danos, choque eléctrico ou incêndio.

Visor “Modo de operação”

Visor “Fluxo de Ar”

Visualiza o modo de operação.

Visualiza a direcção da saída do ar.

Não desloque nem reinstale você mesmo o PAR-F27MEA.
Qualquer deficiência causada pela instalação pode provocar choques eléctricos ou incêndio.
Peça ao seu concessionário ou vendedor especial que proceda à mudança
e instalação.

Visor “Velocidade
do vento”

Contacte o seu representante se deixar de utilizar o controlo ou se pretender deitá-lo fora.

Visualiza a velocidade do fluxo de ar seleccionada.

Nunca modifique ou repare você mesmo o PAR-F27MEA.
Qualquer deficiência causada pela modificação ou reparação por si efectuadas
pode provocar choques eléctricos ou incêndio.
Consulte o seu concessionário acerca das reparações.

Visor “Temperatura
ambiente”

Visor “Venezianas”
Visualiza a operação das
venezianas oscilantes. Não
é visualizado quando a veneziana pára.

Caso verifique a existência de qualquer código de erro ou avaria, interrompa imediatamente o funcionamento e notifique o seu representante.
Poderão ocorrer danos ou incêndio se o controlo for utilizado nestas condições.

É visualizado durante o funcionamento da ventoinha.

ON

É visualizado enquanto o funcionamento está ligado.

É visualizado quando na operação de arrefecimento e de
desumidificar electronicamente, é
seleccionado baixo para baixo.
(Difere consoante o modelo.)
Depois de uma hora, o visor apaga e a oscilação também altera.

Visor de “NOT
AVAILABLE”

OFF

Efectue a cablagem de modo que fique sem qualquer tensão.
A tensão pode provocar a quebra do fio, aquecimento ou incêndio.

Não utilize o controlo para qualquer outro fim em especial.
Este produto foi desenvolvido para ser utilizado com o CITY MULTI CONTROL
SYSTEM. Não o utilize para qualquer outro fim, tal como para o controlo de
outras unidades de ar condicionado, caso contrário, poderá dar origem a
avarias.
Não vaporize insecticida ou utilize outros vaporizadores inflamáveis
próximo do controlo.
Não coloque vaporizadores inflamáveis próximos do controlo e certifique-se
de que não vaporiza directamente para o mesmo, caso contrário, poderá
ocorrer um incêndio.
Não limpe a unidade com benzina, diluente ou outros químicos.
Poderão ocorrer danos ou descoloração. Se a unidade ficar extremamente
suja, aplique um produto de limpeza suave que tenha sido diluído em água
num pano macio e limpe a unidade. Certifique-se de que elimina qualquer
humidade remanescente com um pano seco.

A operação dos botões do controlo remoto pode ser bloqueada. Existem dois tipos de bloqueio automático.
1) Bloqueio de todos os botões: Bloqueia todos os botões do controlo remoto.
2) Bloqueia os outros botões excepto [ON/OFF] (ligar/desligar). Bloqueia todos botões do controlo remoto excepto o botão de [ON/OFF]
(ligar/desligar).
NOTA

˚C

• Modo do temporizador diário

˚C

TEMP.

Quando é premido o botão de
uma função que não está instalada na unidade interior, este visor
pisca simultaneamente com o
visor da função correspondente.

← Modo do temporizador diário
5 P.M. (5 da tarde) paragem diária da
operação

1

FILTER

3

OFF

DAILY

ON/OFF

CLOCK→ON→OFF

CHECK TEST

• Modo do temporizador de desligar automaticamente

TIMER SET

PAR-F27MEA

2

CENTRALLY CONTROLLED

˚C

← Modo do temporizador de desligar automaticamente
A operação pára quando só restam 2
horas

AUTO OFF
REMAINDER

˚C

TEMP.

1

Não o utilize em nenhum ambiente especial.
Utilizando-o num local exposto a óleos (incluindo óleo de máquina), vapores
e gás sulfúrico pode deteriorar significativamente o seu rendimento ou danificar as peças componentes.

ON

CHECK TEST

PAR-F27MEA

REMAINDER

Botão de ON/OFF

Sem
visualização

Quando bloquear/desbloquear todos os botões
CENTRALLY CONTROLLED
ON OFF
DAILY
AUTO OFF
CLOCK

Botões TEMP.

1Hr.

FILTER
CHECK MODE
TEST RUN
LIMIT TEMP.

STAND BY
DEFROST

˚C

NOT AVAILABLE

TEMP.

Botão de selecção do temporizador

Botão do FILTER

ON/OFF

Botão de selecção do modo

■ Prima o botão [Selecção da hora] 1 e verifique “Hora actual (CLOCK)” e visualize a “Hora inicial ”.
■ Defina a hora de ON (Ligar), para isso prima o botão [Selecção da hora ( ) ou ( )] 2.
■ Defina o visor da hora de OFF (Desligar) para “-- : --”.
• O visor “-- : --” é visualizado entre 23 : 50 e 0 : 00.
■ Prima o botão [Selecção da hora] 3 e defina o visor para “ ” (modo de temporizador de 1 dia) ou para “ ” + “DAILY” (modo de temporizador diário).
• Cada vez que o botão é premido, o modo do temporizador altera como mostrado abaixo.

Botão de TEST RUN

TIMER SET

Botões de selecção de hora

(Normalmente não utilizado)

(▼) Recuar (▲) Avançar

Botão do Fluxo de Ar

Visor de Ventilação

NOTA

2

(2) Velocidade do fluxo de ar e ajuste da direcção do fluxo de ar e operação da ventoinha

Como Operar

■ Quando o botão [ON/OFF] (ligar/desligar) 2 é premido e mantido em baixo durante dois segundos enquanto prime o botão [FILTER] (FILTRO),
todos os botões excepto o botão [ON/OFF] (ligar/desligar) são bloqueados ou desbloqueados.
Bloqueia os outros botões excepto
[ON/OFF] (ligar/desligar).

(Modo do
(Modo do temporizador de
temporizador diário) desligar automaticamente)

• Quando bloqueados, os botões diferentes do botão de [ON/OFF] (ligar/desligar) não actuam. Quando bloqueados no modo de temporizador, a
operação de temporizador é efectuada mesmo que os botões estejam bloqueados.

Quando efectuar a operação do temporizador OFF (Desligar) (modo de temporizador de 1 dia, modo de temporizador diário)
■
■
■
■

OFF

Prima o botão [Selecção da hora] 1 e verifique “Hora actual (CLOCK)” e defina o visor para a “Hora de fim ”.
Defina a hora de OFF (Desligar), para isso prima o botão [Selecção da hora ( ) ou ( )] 2.
Defina o visor da hora de ON (Ligar) para “-- : --”.
Prima o botão [Selecção da hora] 3 e defina o visor para “ ” (modo de temporizador de 1 dia) ou para “ ” + “DAILY” (modo de temporizador diário).
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(5) Outros visores e sinais a piscar
– Visor “CENTRALLY CONTROLLED” –
CENTRALLY CONTROLLED

˚C

3
4
˚C

2

7

˚C

1

TEMP.

FILTER

CLOCK→ON→OFF

CHECK TEST

PAR-F27MEA

Pode ser individualmente restringido.

1
5
6

FILTER

CLOCK→ON→OFF

NOTA

1

ON/OFF

1

3

– “FILTER” a piscar –

CHECK TEST

TIMER SET

PAR-F27MEA

˚C

7

TIMER SET

FILTER

˚C

Quando iniciar a operação

Quando pretender alterar a temperatura definida

Quando pretender alterar a velocidade do vento

Quando pretender alterar a direcção do vento

■ Prima o botão [ON/OFF] 1 (ligar/desligar).
• A lâmpada de ON 1 e o visor acendem-se.

<Quando pretender baixar a temperatura ambiente>
■ Prima o botão [TEMP. (definir temperatura) ( )] 3.

■ Prima o botão [Velocidade do vento] 5 enquanto o aparelho de ar
condicionado está a funcionar.
• Cada vez que o botão é premido, a definição altera como mostrado
abaixo.
A velocidade do fluxo de ar é visualizada em 5.
• Podem ser seleccionadas as seguintes velocidades do vento:

■ Prima o botão [Fluxo de ar] 6 enquanto o aparelho de ar condicionado está a funcionar.
• Cada vez que o botão é premido, a definição altera como mostrado abaixo.
O sentido do fluxo de ar é visualizado em 6.
• Podem ser seleccionadas as seguintes direcções do fluxo de ar:

Abaixo é mostrado o conteúdo da operação de reiniciar.

Definições do controlo remoto
Modo de
operação
Definição da
temperatura
Velocidade
do vento

Modo da última operação
Última temperatura definida
Última velocidade do fluxo de ar
definida
Saída
horizontal

Fluxo de Ar

Modo de
operação

Última definição
Saída
horizontal

Quando parar a operação
■ Prima o botão [ON/OFF] 1 (ligar/desligar).
• A lâmpada de ON 1 (ligar) e o visor apagam-se.

Quando seleccionar o modo de operação
■ Prima o botão [Selecção do modo] 2 enquanto o aparelho de ar
condicionado está a funcionar.
• A definição altera cada vez que o botão é premido.
O modo de operação é visualizado em 2.

<Quando pretender aumentar a temperatura ambiente>
■ Prima o botão [TEMP. (definir temperatura) ( )] 3.
• A temperatura definida altera 1 °C cada vez que o botão é premido.
A temperatura definida é visualizada em 3.
• As seguintes temperaturas especificadas podem ser definidas:
Operação de
arrefecimento/
desumidificação

Operação de
aquecimento

Operação
automática

Ventoinha

19(14) a 30 °C

17 a 28 °C

19 a 28 °C

Não pode ser
definido

Oscilar

Velocidade do vento
modelo de 4
velocidades
modelo de 3
velocidades

Visor do controlo remoto
(Baixa) (Média1) (Média2) (Alta)

Visor de temperatura ambiente
Durante o modo de operação, a temperatura de entrada é visualizado
em 4.

modelo de 2
velocidades

(Média1) (Média2)

(Alta)

(Média1)

(Alta)

* As velocidades do fluxo de ar que podem ser seleccionadas
dependem do modelo.
NOTAS

NOTAS
- O limite do visor é de 8 a 39 °C Quando este limite é excedido, o visor
da temperatura ambiente mostra 8 °C ou 39 °C a piscar.
- Quando são comandadas múltiplas unidade interiores, o conteúdo da
unidade interior mestre é visualizado no controlo remoto.
- A posição do sensor da temperatura ambiente pode ser seleccionado
a partir de “UNIDADE INTERIOR” e “CONTROLO REMOTO”.
A definição inicial é “UNIDADE INTERIOR”. Quando pretender alterar
a posição do sensor da temperatura ambiente para “CONTROLO REMOTO”, consulte o seu revendedor.
- Quando for seleccionado “no room temperature display” (sem
visualização da temperatura ambiente) no controlo remoto, a temperatura ambiente não é visualizada.

• Indica que o filtro necessita de ser limpo.
Limpar o filtro.
• Quando redefinir o visor “FILTER”
Quando o botão [FILTER] é premido duas vezes sucessivamente
depois de limpar o filtro, o visor apaga e é redefinido (reset).

- Em casos como nos que se seguem, o visor LCD e a velocidade do
fluxo de ar da unidade são diferentes.
1. Quando é visualizado “HEAT STAND BY” (Aquecer em espera) ou
“DEFROSTING” (descongelar).
2. Imediatamente após a operação de aquecimento (enquanto espera
pela selecção do modo)
3. Quando a temperatura ambiente é mais elevada do que a temperatura definida no modo de aquecimento.
4. Operação de desumidificação
- Para o modelo de 3 velocidades, o visor da velocidade do fluxo de ar
do controlo central e o visor da velocidade do fluxo de ar do controlo
remoto podem ser diferentes.

<Quando a ventoinha está a funcionar interligada com a unidade interior>
Quando a unidade interior está em funcionamento, a ventoinha também
entra automaticamente em funcionamento.
A operação de ventoinha é visualizada em 7.

As funções de automático e de aquecimento podem não estar instaladas, dependendo do modelo da unidade exterior.

<Quando apenas a ventoinha está a funcionar enquanto a unidade interior parou>
■ Prima o botão [Ventilação] 7 enquanto o aparelho de ar condicionado parou.
A lâmpada de ON/OFF 1 (ligar/desligar) acende e a operação de ventoinha
é visualizada em 7.

3

NOTAS

• “AUTO” “ARREFECER/AQUECER” pisca e “ON” ou “OFF” acende. Cada vez que o botão de [Selecção da hora (
estado, a visualização de “ON” e “OFF” é alterada.

<Quando o modo altera o visor pisca>
• É visualizado quando o modo de operação é restringido para cada
estação pelo controlo remoto, etc.
Utilize um outro modo de operação.

Botão [Selecção da hora (

Definição 1
Definição 2
Definição 3
Definição 4
(horizontal 0˚) (horizontal 45˚) (horizontal 60˚) (horizontal 85˚)

˚C

ON/OFF

˚C

Saída Para baixo Para baixo Para baixo
Aquecer/ Baixa/Média1 Oscilar
horizontal
45˚
60˚
85˚
ventoinha Média2/Alta
Baixa
Arrefecer
Saída horizontal Para baixo 45˚ Para baixo 60˚ Para baixo 85˚
Média1/Média2/Alta
Oscilar
Não é
Desumidificar
* Horizontal depois de 1 hora
definível
A definição do fluxo de ar quando o
modo de operação
foi alterado

–

Arrefecer
Desumidificar
Ventoinha
Operação

–

–

Operação de
aquecimento

<Quando pretender alterar a velocidade do fluxo de ar da ventoinha>
■ Prima o botão [Ventilação] 7.
Cada vez que o botão é premido, a velocidade do fluxo de ar altera como mostrado abaixo.
Visor do controlo remoto

1) Selecção da temperatura do modo arrefecer/desumidificar
“ARREFECER/DESUMIDIFICAR” e “LIMIT TEMP.” (Temp. Limite) iluminam-se no visor e o limite da regulação da temperatura definida no modo
arrefecer (desumidificar) é visualizado.
A temperatura limite mais baixa do visor da temperatura definida pisca. Este valor de temperatura pode ser definido e alterado.
[Alcance da regulação da temperatura limite mais baixa]: 19 °C
30 °C (Temperatura média da unidade interior: 14 °C
30 °C) (A temperatura limite mais alta de 30 °C é fixa. Apenas a temperatura limite mais baixa pode ser alterada.)

ERROR CORD

˚C

- Dependendo da unidade interior e do modelo da ventoinha, a unidade interior pode funcionar mesmo quando só a ventoinha entrou em
funcionamento.
- Quando é visualizado “NOT AVAILABLE” (Não disponível) quando o botão [Ventilação] 7 foi premido, a ventoinha não está interligada.

˚C

ON/OFF

CLOCK→ON→OFF

FILTER

PAR-F27MEA

TIMER SET

4
1

Modo de selecção da visualização do modo de operação ←
3↑ ↓2
Modo de selecção da visualização da temperatura ambiente 2 3
3↑ ↓2
Modo (arrefecer/desumidificar) de limitação do alcance da definição da temperatura
3↑ ↓2
Modo (aquecer) de limitação do alcance da definição da temperatura ←

LIMIT TEMP.

[Quando o limite da definição da regulação da temperatura foi definido de 24 °C a 30 °C]
3) Quando o botão [TEMP. (definir temperatura) ( )] 2 é premido depois da definição acima, o controlo remoto altera para a janela de selecção de
temperatura do modo de aquecer.
“AQUECER” e “LIMIT TEMP.” (Temp. Limite) iluminam-se no visor no visor e o limite da regulação da temperatura definida no modo de aquecer é
visualizado.
O valor da temperatura limite mais alto pode ser alterado ao premir o botão [Selecção de hora ( ) ou ( )] 4, o mesmo que o da selecção de
temperatura do modo arrefecer/desumidificar.
[Alcance da regulação da temperatura limite mais alta]: 17 °C
28 °C (17 °C
28 °C também para a temperatura média da unidade
interior) (A temperatura limite mais baixa de 17 °C é fixa. Só pode ser alterada a temperatura limite mais alta.)
3. No fim da selecção de cada função, liberte o modo de selecção da função de controlo remoto e visualize a janela de OFF (Desligar) ao premir os
botões [CHECK] (VERIFICAR) e [Selecção do modo] 1 ao mesmo tempo durante dois segundos.

4

Especificações

Item
Tamanho
Peso
Requisitos de alimentação

[Mudança do modo de selecção da função do controlo remoto]

CHECK TEST

4

2) Cada vez que o botão de [Selecção de hora ( ) ou ( )] 4 for premido, o valor da temperatura limite mais baixo aumenta ou diminui. Defina-o
para a definição do limite de regulação da temperatura pretendido.

NOTA

Janela de “Desligar”
1↑ ↓1
Modos de selecção da função do controlo remoto

LIMIT TEMP.

[Quando a definição do limite de regulação da temperatura no modo arrefecer/desumidificar for de 19 °C a 30 °C]

Quando o limite de regulação da temperatura definida for alterado a partir da regulação normal do limite de regulação da temperatura definida pelo controlo remoto ligado a um
aparelho de ar condicionado de arrefecimento/aquecimento simultâneo com um modo AUTO, o modo de AUTO não pode ser seleccionado com o botão de selecção do modo.

3

Desligar
(Sem visualização)

• Quando apenas o “ERROR CODE” pisca
(A lâmpada de ON (Ligado) mantém-se iluminada)
O aparelho de ar condicionado continua a funcionar, mas existe a
possibilidade de ocorrer um problema.
Aponte o código do erro e consulte o seu revendedor.

3) Modo de limitação do alcance da definição da temperatura
Normalmente, o limite da regulação da temperatura definida pode ser livremente definido no limite de 19 °C a 30 °C para arrefecimento e no limite
de 17 °C a 28 °C para aquecimento. No entanto, a temperatura do limite inferior pode ser pré-definida para um valor arbitrário para arrefecimento e
desumidificação, e a temperatura do limite superior pode ser pré-definida para um valor arbitrário para aquecimento. Se o limite da temperatura
definida para arrefecimento e para desumidificação for definido para um valor mais elevado do que o normal e o limite da temperatura definida para
aquecimento for definido mais baixo que o normal, pode-se evitar excesso de arrefecimento e de aquecimento e assim poupar-se-á energia.

TEMP.

))]

MODO DE LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA DEFINIÇÃO DA TEMPERATURA (Quando pretende alterar o limite de regulação da temperatura)

2) Modo de selecção do visor da temperatura ambiente (Selecção de visualização/não visualização da temperatura ambiente)
Normalmente, a temperatura na entrada é visualizada no controlo remoto, mas pode ser feita a definição para que não seja visualizada.

2

) ou ((

• Quando “ON” (Ligar) foi seleccionado, a temperatura ambiente é continuamente visualizada na janela de ON.
• Quando “OFF” foi seleccionado, a temperatura ambiente não é visualizada na janela ON.

No modo de selecção da função do controlo remoto, podem ser seleccionadas e alteradas três funções. Seleccione-as e altere-as conforme pretender.
1) Modo de selecção do visor do modo de operação (Selecção de visualização do modo automático de arrefecer/aquecer)
Quando o modo de operação automática é definido pelo controlo remoto, a unidade interior é avaliada consoante a temperatura ambiente e a
operação de arrefecimento ou de aquecimento é efectuada automaticamente. Neste caso, é visualizado no controlo remoto “AUTO” “ARREFECER”
ou “AUTO” “AQUECER”. No entanto, também pode ser visualizado “AUTO” sem o visor “ARREFECER” ou “AQUECER”.

NOTA
- Em casos como nos que se seguem, o visor LCD e o fluxo de ar da
unidade podem ser diferentes.
1. Quando é visualizado “HEAT STAND BY” (Aquecer em espera) ou “DEFROSTING” (Descongelar).
2. Imediatamente após a operação de aquecimento (Enquanto espera pela selecção do modo)
3. Quando a temperatura ambiente é mais elevada do que a temperatura definida no modo
de “HEAT” (aquecimento).

˚C

Botão [Selecção da hora (

(6) Como seleccionar as funções do controlo remoto

* Depois de uma hora, volta automaticamente para a posição horizontal.
* Durante a operação de oscilação, o visor do controlo remoto e a posição das palhetas não podem ser sincronizados.
* Pode não haver uma função de fluxo de ar, dependendo do modelo.

) ou

ON/OFF

• Quando a lâmpada de “ON” (ligado) e “ERROR CODE” (código de
erro) piscam juntamente, ocorreu um problema no aparelho de ar
condicionado e o aparelho de ar condicionado pára.
Aponte o número da unidade e o código do erro e desligue o aparelho de ar condicionado e consulte o seu revendedor.

Modo de Botão de VELOCIDADE
operação DO VENTO

))]

• “88 °C” pisca no visor da temperatura ambiente e “ON” (Ligar) ou “OFF” (Desligar) ilumina-se. Cada vez que o botão de [Selecção de hora (
( )] 4 é premido neste estado, o visor de “ON” e “OFF” é alterado.

˚C

ERROR CORD

Visor

)] 4 é premido neste

MODO DE SELECÇÃO DO VISOR DA TEMPERATURA AMBIENTE (Quando pretende alterar para visualização/não visualização da temperatura ambiente

- Quando dois ou mais tipos diferentes de unidades interiores são controlados, o período de limpeza varia consoante o tipo de filtro. Quando
chega a altura de limpar a unidade mestre, é visualizado “FILTER”.
Quando o visor do filtro apaga, o tempo cumulativo é redefinido (reset).
- “FILTER” indica o período de limpar quando o aparelho de ar condicionado foi utilizado sob condições gerais de ar interior sob o critério de
tempo. Como o grau de sujidade depende das condições ambientais,
limpe o filtro em conformidade com estas condições.
- O tempo cumulativo do período de limpeza do filtro difere de modelo
para modelo.

Lâmpada de ON
(Ligado) (piscou)

CHECK

) ou ((

) ou (

• Quando “ON” (Ligado) foi seleccionado, “AUTO” “ARREFECER” ou “AUTO” “AQUECER” é visualizado durante o modo de operação de AUTO.
• Quando “OFF” (Desligado) foi seleccionado, apenas “AUTO” é visualizado durante o modo de operação AUTO.

– “ERROR CODE” a piscar –

Operação de ventoinha

NOTA

OPERATION MODE DISPLAY SELECTION MODE (modo de selecção do visor do modo de operação - quando pretender alterar o visor do modo AUTO)

número da unidade

NOTA
Quando “LIMIT TEMP.” é visualizado no visor, o alcance da temperatura
especificado é limitado. Por isso, o alcance da temperatura que pode
ser alterada torna-se reduzido.

<Quando pisca continuamente>
• É visualizado quando uma outra unidade interior ligada à unidade
exterior já está a funcionar num modo de operação diferente.
Combine com o modo de operação da outra unidade interior.

NOTAS

2

NOTA

˚C

• É visualizado quando a operação é controlada pelo controlo central,
etc.
Operações restritas são mostradas abaixo.
· LIGAR/DESLIGAR (incluindo a operação do temporizador)
· Modo de operação
· Definir temperatura

6
˚C

˚C

˚C

6
[PROCEDIMENTO]
1. Pare o aparelho de ar condicionado com o botão [ON/OFF] (ligado/desligado) do controlo remoto. O visor do controlo remoto muda para o visor da
janela OFF (Desligado) mostrado à esquerda.
2. Quando os botões 1 de [CHECK] (VERIFICAR) e de [Selecção do modo] forem premidos ao mesmo tempo e mantidos carregados durante dois
segundos, o controlo remoto muda para o modo de selecção da função do controlo remoto e na janela aparece “MODO DE SELECÇÃO DO VISOR
DO MODO DE OPERAÇÃO”. Os outros três modos podem ser seleccionados através da utilização dos botões de [TEMP. (definir temperatura)] ( )
2 ou ( ) 3. Visualize o modo no qual pretende alterar a função.

– “Modo de operação” a piscar –

(1) Ligar/desligar e selecção do modo de operação e regulação da temperatura ambiente
5

Desbloquear

[FILTER] + [ON/OFF] (Ligado/Desligado)
Prima e mantenha em baixo ao mesmo tempo durante 2 segundos

* O temporizador de desligar automaticamente é passado em frente na janela de OFF (Desligar)
Posição do sensor de temperatura
incorporado

1

Quando bloquear/desbloquear todos botões excepto o botão de [ON/OFF] (ligar/desligar)

AUTO OFF
(Modo do
temporizador de 1 dia)

SECÇÃO DE OPERAÇÃO

• Quando bloqueados, todos os botões do controlo remoto não actuam. Quando todos os botões estão bloqueados no modo de temporizador, a
operação de temporizador é efectuada mesmo que os botões estejam bloqueados.

DAILY

Desligado

Botão de Venezianas

Quando o botão de operação é premido, se a unidade interior não tiver essa função, “NOT AVAILABLE” (Não disponível) pisca.
Quando o controlo remoto controla múltiplas unidades interiores, se a unidade mestre interior tiver a função seleccionada,
esta mensagem não é visualizada.

Desbloquear

[FILTER] + [TEMP. (definir temperatura) ( )]
Prima e mantenha em baixo ao mesmo tempo durante 2 segundos

Quando efectuar a operação do temporizador ON (Ligar) (modo de temporizador deON1 dia, modo de temporizador diário

(Normalmente não utilizado)
CHECK TEST

PAR-F27MEA

Bloqueio de todos os botões

Botão de CHECK

FILTER

CLOCK→ON→OFF

■ Quando o botão [TEMP. (definir temperatura) ( )] 1 é premido sucessivamente durante dois segundos enquanto prime o botão [FILTER] (FILTRO),
todos os botões do controlo remoto são bloqueados ou desbloqueados.

■ Cada vez que é premido o botão [Selecção da hora ( )] 2, a hora adianta um minuto, e cada vez que é premido o botão [Selecção da hora ( )] 2,
a hora atrasa um minuto.
• Quando o botão é mantido em baixo, a hora adianta ou atrasa continuamente. A hora altera por ordem em unidades de 1 minuto → unidades de 10
minutos → ordem de unidades de 1 hora.
• Cerca de 10 segundos depois de terminar a definição, o visor do controlo remoto apaga.
* Quando ocorre um falha de corrente, a hora actual é alterada. Volte da definir a hora.

Botão de VELOCIDADE DO VENTO

˚C

REMAINDER

(▼) Baixar (▲) Subir

Não desmonte a unidade.
Torna-se perigoso tocar na placa de circuitos internos. Poderá originar um
incêndio ou uma avaria.

ON/OFF

TIMER SET

OFF

CLOCK

Não puxe nem torça a linha de transmissão.
Poderá originar um incêndio ou uma avaria.

˚C

2

FILTER

CLOCK→ON→OFF

■ Prima o botão [Selecção da hora] 1 e visor “CLOCK”.
• Cada vez que o botão é premido, a hora altera como mostrado abaixo.

Lâmpada de LIGAR/DESLIGAR

Utilize o controlo dentro dos limites de variação de temperatura
especificada.
Tenha em atenção a variação de temperatura especificada quando estiver a
utilizar o controlo. Se o controlo for utilizado fora dos limites da variação
especificada, poderão verificar-se sérios danos. Certifique-se de que consulta o manual de funcionamento para saber qual a variação da temperatura
de funcionamento.

TEMP.

ON/OFF

Quando definir a hora actual

Abra a porta.

3

(Modo do
(Modo do temporizador de
temporizador diário) desligar automaticamente)

(4) Auto lock (bloqueio automático)

← Modo do temporizador de 1 dia
8 A.M. (8 da manhã) início da operação

SECÇÃO DO VISOR

Não carregue em nenhum botão de controlo com um objecto pontiagudo.
Fazendo-o, pode causar choques eléctricos ou mau funcionamento.

Não toque em nenhum botão de controlo com as mãos húmidas.
Fazendo-o, pode causar choques eléctricos ou mau funcionamento.

AUTO OFF
(Modo do
temporizador de 1 dia)

Quando o bloqueio automático é definido “– CENTRALIZED CONTROLLED –” (Controlo Centralizado) fica a piscar.

CUIDADO
Não o instale num local exposto a fugas de gás inflamável.
Os gases inflamáveis acumulados à volta do PAR-F27MEA podem causar
explosão.

DAILY

Desligado

* O temporizador de desligar automaticamente é passado em frente na janela de OFF (Desligar)

Visor “ ”

Visor “Regulação
efectiva para 1 hora”

■ Prima o botão [Selecção da hora] 3 e desligue o visor de “TIMER”.

NOTA

Visor “Ventilação”

Mostra a temperatura de entrada enquanto o aparelho de ar
condicionado está a funcionar.

Quando terminar a operação do temporizador

Se a operação de LIGAR/DESLIGAR a partir do controlo central, etc. tiver sido restrita quando a operação do temporizador foi definida, o temporizador
de LIGAR/DESLIGAR não é executado. Depois da restrição ter sido removida, a operação do temporizador é efectuada na hora de LIGAR/DESLIGAR.
Quando a operação de LIGAR/DESLIGAR foi restrita durante a operação do temporizador de Desligar Automaticamente, o tempo restante no momento
em que a operação foi restrita é memorizado e o aparelho de ar condicionado será parado após o tempo restante memorizado, a contar a partir da hora
em que a restrição é removida.
[Exemplo de visor da definição do temporizador]
• Modo do temporizador de 1 dia

Este símbolo indica o que pode levar a graves danos físicos ou à morte se utilizar incorrectamente o PAR-F27MEA.
Este símbolo indica o que pode levar a danos físicos pessoais ou a danos materiais se utilizar incorrectamente o PAR-F27MEA.

■ O temporizador de desligar automaticamente só pode ser definido se o aparelho de ar condicionado estiver em funcionamento.
■ Prima o botão [Selecção da hora] 3 e defina o visor para “ ” + “AUTO OFF” (modo de temporizador de desligar automaticamente).
■ Defina o tempo restante desejado, para isso prima o botão [Selecção da hora ( ) ou ( )] 2 (unidades de 30 minutos, de 30 minutos a 4 horas).
Depois de definir o tempo restante, o temporizador inicia automaticamente.

3) Modo de temporizador de desligar automaticamente
O temporizador de DESLIGAR pode ser facilmente definido em unidades de 30 minutos. (30 minutos até ao limite de 4 horas). Quando o tempo
restante alcança 0:00, o aparelho de ar condicionado pára.
Quando o modo de temporizador de desligar Automaticamente é seleccionado, a próxima vez que o aparelho de ar condicionado inicia, o temporizador de DESLIGAR funciona automaticamente, de maneira a que o temporizador possa ser utilizado para desligar o aparelho de ar condicionado
caso se tenha esquecido de o desligar.

Visualiza a temperatura definida.
1Hr.

Quando efectuar a operação do temporizador AUTO OFF (Desligar Automaticamente) (modo de temporizador de desligar
automaticamente)

2) Modo do temporizador diário
A operação deste modo é igual à do modo do temporizador de 1 dia. No entanto, a operação do temporizador pode ser definida para a mesma hora
de cada dia de acordo com a definição da hora no temporizador de LIGAR/DESLIGAR (temporizador de LIGAR/DESLIGAR cada 1 vez/dia)

Indica que é altura de limpar
o filtro.
CENTRALLY CONTROLLED
ON OFF
DAILY
AUTO OFF
CLOCK

■ Veja a definição quando efectuar a operação do temporizador ON (Ligar) e do temporizador OFF (Desligar), e verifique “Hora actual (CLOCK)” e
defina a hora de ON (Ligar) e a hora de OFF (Desligar).
■ Prima o botão [Selecção da hora] 3 e defina o visor para “ ” (modo de temporizador de 1 dia) ou para “ ” + “DAILY” (modo de temporizador diário).

Existem os seguintes três modos do temporizador: Seleccione um deles
1) Modo de temporizador de 1 dia
Neste modo, cada um dos temporizadores de LIGAR e de DESLIGAR (unidades de 10-minutos) podem ser definidos para uma hora dentro das 24
horas.
Neste modo existem os seguintes três modos de definição:
· Operação do temporizador de LIGAR
: O temporizador apenas liga o aparelho de ar condicionado.
· Operação do temporizador de DESLIGAR
: O temporizador apenas desliga o aparelho de ar condicionado.
· Operação do temporizador de LIGAR/DESLIGAR: O temporizador liga e desliga o aparelho de ar condicionado.

Visor “Hora Actual/
Início/Fim/Tempo
Restante”

Visor “Set
temperature”

● Os seguintes símbolos são utilizados para perigos que podem ser causados pela utilização incorrecta e pelo seu grau.

AVISO
CUIDADO

(3) Como operar o temporizador

Visor “CENTRALLY
CONTROLLED”

(Para fins de descrição, todos os
visores são supostos serem um.)

Precauções de Segurança

Quando efectua a operação do temporizador ON/OFF (Ligar/Desligar) (modo de temporizador de 1 dia, modo de temporizador diário)

[Visor da janela de “Desligar” do controlo remoto]
Consumo de corrente eléctrica
Condições ambientais
Material

1:Prima ao mesmo tempo e mantenha carregados os botões de [CHECK] (VERIFICAR) e de
[Selecção do modo] durante dois segundos.
2:Botão [TEMP. (definir temperatura) ( )]
3:Botão [TEMP. (definir temperatura) ( )]

7

Conteúdo
120 (H) × 130 (W) × 19 (D) mm
0,2 kg
30 V cc Alimentação fornecida a partir de uma linha de transmissão M-NET (Normalmente, a alimentação é
recebida a partir da unidade exterior através da linha de transmissão M-NET da unidade interior/exterior.)
0,5 W
Temperatura 0 a 40 °C, humidade 30 a 90 % HR (Sem condensação)
PS

8
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™‡ÛÙËÌ· ∂Ï¤Á¯Ô˘ CITY MULTI

∆ËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ME

PAR-F27MEA

µÈ‚ÏÈÔ Ô‰ËÁÈˆÓ
™·˜ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· CITY MULTI ÙË˜ Mitsubishi.
● °È· ÙËÓ ÔÚı‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ CITY MULTI Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ‰È·‚¿ÛÙÂ ÚÒÙ· ·˘Ùﬁ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
● ∞ÊÔ‡ ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ, ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÂ ÛËÌÂ›Ô ﬁÔ˘ Ô ÙÂÏÈÎﬁ˜ ¯Ú‹ÛÙË˜ ı· ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÂÙ·È
·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹.
● ∂¿Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÙÂÏÈÎﬁ˜ ¯Ú‹ÛÙË˜, ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùﬁ Î·È ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜.
● ªËÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÙÂ Ó· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ‹ Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌﬁÓÔÈ Û·˜. (™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.)

1

¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ·ÏÂ›·˜

● ∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‡Ô Û‡Ì‚ÔÏ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ‚Ï¿‚Â˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·ﬁ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË ¯Ú‹ÛË, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚﬁÙËÙ· ÙˆÓ
‚Ï·‚ÒÓ ·˘ÙÒÓ.

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
¶ƒ√™√Ã∏

°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ ÙÔ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË ¤Ó·ÚÍË˜/Ï‹ÍË˜ (ON/OFF) (ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË 1 Ì¤Ú·˜/ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË)

ª¤ÚË

ŒÓ‰ÂÈÍË “CENTRALLY
CONTROLLED”

ŒÓ‰ÂÈÍË “Ãƒ√¡√¢π∞∫√¶∆∏™”
“DAILY” “AUTO OFF”

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È ·ﬁ ÌÈ·
ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÎÙÏ. ŸÙ·Ó
Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È
ÎÏÂÈ‰ˆÌ¤Ó·, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË ﬁÙ·Ó
¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË.
À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂÈ˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÙÚﬁÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË: ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ 1 ËÌ¤Ú·˜, ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜
¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ Î·È ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘
ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜. ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ¤Ó·Ó ·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜.

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ· Î·È ÙÈ˜
ÒÚÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË.
ŸÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Ô ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜,
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ‹ ÒÚ· Î·ıÒ˜
Î·È ÙËÓ ÒÚ· ¤Ó·ÚÍË˜, Ï‹ÍË˜ ‹ ÙÔ
¯ÚﬁÓÔ Ô˘ ·ÔÌ¤ÓÂÈ.

ŒÓ‰ÂÈÍË “∞ÈÛıËÙ‹Ú·”
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È
Ô ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.

(°È· ÙË ‰ÈÂ˘ÎﬁÏ˘ÓÛË ÙË˜
ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜, ˘Ôı¤ÙÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ
ﬁÏÂ˜ ÔÈ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ÔıﬁÓË.)

STAND BY
DEFROST

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ
ÙÔÓ
ÙÚﬁÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜.

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·.

ŒÓ‰ÂÈÍË “£ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
‰ˆÌ·Ù›Ô˘”

∞ÔÙ·ıÂ›ÙÂ ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎﬁ Û·˜ ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ ·Ó ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· ÌË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Ï¤ÔÓ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ·Ó ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ÂÙ¿ÍÂÙÂ.

ŒÓ‰ÂÈÍË “°Ú›ÏÈÂ˜”

µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰ÂıÂ› ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÚÔ¯‹
ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜.
∞Ó ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰ÂıÂ› ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁË ·ÚÔ¯‹ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜,
ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ÊˆÙÈ¿ ‹ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.

¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ‹ ÂÈ‰ÈÔÚıÒÛÂÙÂ ÙÔ PAR-F27MEA ÌﬁÓÔÈ Û·˜.
√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ù¤ÏÂÈ· ÚÔÎÏËıÂ› ·ﬁ ÙËÓ ‰ÈÎ‹ Û·˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ‹
ÂÈ‰ÈﬁÚıˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ÊˆÙÈ¿.
™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÙÂ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ Û·˜ ÁÈ· ÂÈ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜.

™Ù·Ì·Ù‹ÛÙÂ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∞Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (Ì˘Úˆ‰È¿ Î·ÓÔ‡, ÎÙÏ.) ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙÂ ÙËÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È·Îﬁ„ÙÂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜. ∞ÔÙ·ıÂ›ÙÂ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ
ÙÔÈÎﬁ Û·˜ ÂÌÔÚÈÎﬁ ‹ ÙÂ¯ÓÈÎﬁ ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ. ∞Ó ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ
ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î¿ÔÈ·˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ‚Ï¿‚Ë, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ÊˆÙÈ¿.

™Ù·Ì·Ù‹ÛÙÂ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÓËÌÂÚÒÛÙÂ ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎﬁ Û·˜
·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› Îˆ‰ÈÎﬁ˜ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ‹ ·Ó ÚÔÎ‡„ÂÈ
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∞Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î¿Ùˆ ·ﬁ Ù¤ÙÔÈÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, ÌÔÚÂ› Ó·
ÚÔÎÏËıÂ› ÊˆÙÈ¿ ‹ ‚Ï¿‚Ë.

¢ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎ‹
Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÁÚÈÏÈÒÓ. ¢ÂÓ
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó ÔÈ ÁÚ›ÏÈÂ˜
‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È.

ON

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ.

ªËÓ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÙÂ Î·Ó¤Ó· ·ﬁ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ Î·ÓÙÚ¿Ó ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÌÂ
‚ÚÂÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·.
∆Ô‡ÙÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ‚Ï¿‚Ë.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
∆Ô ÚÔ˚ﬁÓ ·˘Ùﬁ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÌÂ ÙÔ ™À™∆∏ª∞ ∂§∂°Ã√À
CITY MULTI. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌﬁ ¿ÏÏˆÓ
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‹ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ. ªÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ªË Ú·ÓÙ›˙ÂÙÂ ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂ ÂÓÙÔÌÔÎÙﬁÓ· ‹ ¿ÏÏ· Â‡ÊÏÂÎÙ· ÛÚ¤È.
ªËÓ ‚¿˙ÂÙÂ Â‡ÊÏÂÎÙ· ÛÚ¤È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ÌË Ú·ÓÙ›˙ÂÙÂ
ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¿ÌÂÛ·. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ
˘ÚÎ·ÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË.
ªË Î·ı·Ú›˙ÂÙÂ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂ ‚ÂÓ˙›ÓË, ‰È·Ï˘ÙÈÎﬁ ‹ ¿ÏÏ· ¯ËÌÈÎ¿.
ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ‹
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞Ó ÏÂÚˆıÂ› ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ
¤Ó· ‡Ê·ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÙÂ ‚Ú¤ÍÂÈ ÌÂ ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎﬁ Ô˘ ‰È·Ï‡Û·ÙÂ
ÛÂ ÓÂÚﬁ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙÂ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ
ÛÙÂÁÓﬁ ·Ó› Î·È Î·ı·Ú›ÛÙÂ Í·Ó¿ ÁÈ· Ó· Ê‡ÁÂÈ Ë ˘ÁÚ·Û›·.

OFF

∆· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÏÂÈ‰ˆıÔ‡Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Â›‰Ë ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈ‰ÒÌ·ÙÔ˜.
1) ∫ÏÂ›‰ˆÌ· ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔ˘ÌÈÒÓ: ∫ÏÂÈ‰ÒÓÔÓÙ·È ﬁÏ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
2) ∫ÏÂ›‰ˆÌ· ﬁÏˆÓ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [ON/OFF]: ∫ÏÂÈ‰ÒÓÂÈ ﬁÏ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ [ON/OFF].
™∏ª∂πø™∏

˚C

• ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜

˚C

TEMP.

ŸÙ·Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÌÈ·˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË
ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
·˘Ù‹ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

ON/OFF

3

OFF

DAILY

← ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜
5 ª.M. Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ï‹ÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

1

FILTER

CLOCK→ON→OFF

CHECK TEST
TIMER SET

PAR-F27MEA

˚C

← ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜
§‹ÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ﬁÙ·Ó ·ÔÌ¤ÓÔ˘Ó 2 ÒÚÂ˜.

AUTO OFF

√£√¡∏ ∂¡¢∂π•∂ø¡

CENTRALLY CONTROLLED

• ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜

2

˚C

TEMP.

1

ŸÙ·Ó Ú˘ıÌ›˙ÂÙÂ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ·
■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 1 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜] ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ÙÔ ÚÔÏﬁÈ “CLOCK”.
• ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, Ë ÒÚ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
ON

§·Ì¿ÎÈ ON/OFF

∫Ô˘ÌÈ¿ TEMP.

ªËÓ È¤ÛÂÙÂ Î·Ó¤Ó· ·ﬁ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÌÂ Ì˘ÙÂÚﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.
∆Ô‡ÙÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ‚Ï¿‚Ë.

PAR-F27MEA

REMAINDER

ŸÙ·Ó ÎÏÂÈ‰ÒÓÂÙÂ/ÍÂÎÏÂÈ‰ÒÓÂÙÂ ﬁÏ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿

(▼) ªÂ›ˆÛË (▲) ∞‡ÍËÛË

ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤Ó· ﬁÚÈ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤Û· ÛÙ· ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤Ó· ﬁÚÈ·
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÂ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·ﬁ
Ù· ﬁÚÈ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙÈ˜
ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ Ô˘ ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤Ó·
ﬁÚÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.

STAND BY
DEFROST

˚C

FILTER
CHECK MODE
TEST RUN
LIMIT TEMP.

NOT AVAILABLE

TEMP.

∫Ô˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË

∫Ô˘Ì› FILTER
∫Ô˘Ì› CHECK

°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ ÙÔ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË ¤Ó·ÚÍË˜ (√¡) (ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË 1 ËÌ¤Ú·˜/ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË)
ON

∫Ô˘Ì› ∆∞ÃÀ∆∏∆∞™ ∞∂ƒ∞

˚C

FILTER

∫Ô˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

(™˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È)
CHECK TEST

ªË ÙÚ·‚¿ÙÂ ‹ ÛÙÚ¤„ÂÙÂ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÓÙÔÏÒÓ.
ªÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ÊˆÙÈ¿ ‹ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∫Ô˘Ì› TEST RUN

TIMER SET

PAR-F27MEA

ªËÓ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÂ›ÙÂ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∏ Â·Ê‹ ÌÂ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ Î˘ÎÏÒÌ·Ù· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ˘ÚÎ·ÁÈ¿ ‹
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∫Ô˘ÌÈ¿ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜

(™˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È)

(▼) ¶›Ûˆ (▲) ªÚÔÛÙ¿
∞ÓÔ›ÍÙÂ ÙÔ
ÔÚÙ¿ÎÈ.

• ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÎÏÂÈ‰ˆÌ¤Ó·, Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. ŸÙ·Ó ﬁÏ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ Â›Ó·È ÎÏÂÈ‰ˆÌ¤Ó· Î·È Â›Ó·È
ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË, Ô ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Î·ÓÔÓÈÎ¿ ·ÎﬁÌË Î·È ÌÂ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÎÏÂÈ‰ˆÌ¤Ó·.

ŸÙ·Ó ÎÏÂÈ‰ÒÓÂÙÂ/ÍÂÎÏÂÈ‰ÒÓÂÙÂ ﬁÏ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [ON/OFF]
■ ŸÙ·Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2 [ON/OFF] Î·È ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙÂ ·ÙËÌ¤ÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ· ÂÓÒ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [FILTER] (ºπ§∆ƒ√),
ﬁÏ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [ON/OFF] ÎÏÂÈ‰ÒÓÔÓÙ·È ‹ ÍÂÎÏÂÈ‰ÒÓÔÓÙ·È.
∫ÏÂ›‰ˆÌ· ﬁÏˆÓ ÂÎÙﬁ˜
·ﬁ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [ON/OFF]

AUTO OFF

∫Ô˘Ì› °Ú›ÏÈ·˜

(ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜
1 ËÌ¤Ú·˜)

(∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ˜
¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜)

(ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜
·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜)

™∏ª∂πø™∏

• ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÎÏÂÈ‰ˆÌ¤Ó·, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [ON/OFF]. ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓË Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË, Ô ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Î·ÓÔÓÈÎ¿ ·ÎﬁÌË Î·È ÌÂ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÎÏÂÈ‰ˆÌ¤Ó·.

°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ ÙÔ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË Ï‹ÍË˜ (OFF) (ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË 1 Ì¤Ú·˜/ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË)
■
■
■
■

2

(2) ∆·¯‡ÙËÙ· Î·È Ú‡ıÌÈÛË Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ ·¤Ú· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·

OFF

¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 1 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË] Î·È ÂÏ¤ÁÍÙÂ ÙËÓ “∆Ú¤¯Ô˘Û· ÒÚ· (CLOCK)” Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙÂ ÙËÓ “ﬂÚ· Ï‹ÍË˜ ( )”.
√Ú›ÛÙÂ ÙËÓ ÒÚ· Ï‹ÍË˜ (OFF) ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜ ( ) ‹ ( )].
√Ú›ÛÙÂ ÙËÓ ÒÚ· ¤Ó·ÚÍË˜ (ON) ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “-- : --”.
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 3 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜] Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙÂ ÛÙËÓ ÔıﬁÓË ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ ” (¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ 1 Ì¤Ú·˜) ‹ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ ”+”DAILY”
(ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜).

5

(5) ÕÏÏÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ Î·È Ï·Ì¿ÎÈ·
– ŒÓ‰ÂÈÍË “CENTRALLY CONTROLLED”(∫∂¡∆ƒπ∫√À ∂§∂°Ã√À) –
CENTRALLY CONTROLLED

˚C

4
˚C

2
˚C

TEMP.

ON/OFF

7

˚C

1

TEMP.

1

ON/OFF

1

3

FILTER

CLOCK→ON→OFF

CHECK TEST

PAR-F27MEA

™∏ª∂πø™∏
ªÔÚÂ› Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›.

1
5
6

FILTER

CLOCK→ON→OFF

PAR-F27MEA

˚C

7

TIMER SET

FILTER

˚C

∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

ŸÙ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

ŸÙ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú·

ŸÙ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·

■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [ON/OFF] 1.
• ∞Ó¿‚Ô˘Ó ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ ON 1 Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ó‰ÂÈÍË.

<ŸÙ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ÌÂÈˆıÂ› Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘>
■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 3 [TEMP. (Ú‡ıÌÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜) (

■ ∂ÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ, ·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 5 [∆·¯‡ÙËÙ·˜
·¤Ú·].
• ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, Ë Ú‡ıÌÈÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ﬁˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 5.
• ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù·¯‡ÙËÙÂ˜ ·¤Ú·:

■ ∂ÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ, ·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 6 [ƒÔ‹˜ ·¤Ú·].
• ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, Ë Ú‡ıÌÈÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ﬁˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
∏ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 6.
• ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ·¤Ú·:

√È Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â·Ó¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.

ƒ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
∆ÚﬁÔ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

£ÂÚÌÔÎÚ·Û›·

¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

<ŸÙ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·˘ÍËıÂ› Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘>
■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 3 [TEMP. (Ú‡ıÌÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜) ( )].
• ∏ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1oC Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘
·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì›.
∏ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 3.
• ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜:
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· „‡ÍË˜/
·Ê‡ÁÚ·ÓÛË˜

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ı¤ÚÌ·ÓÛË˜

19(14) ¤ˆ˜ 30 °C 17 ¤ˆ˜ 28 °C

∞˘ÙﬁÌ·ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜

19 ¤ˆ˜ 28 °C

¢ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙÂ›.

∆·¯‡ÙËÙ· ·¤Ú· ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·

ƒÔ‹˜ ·¤Ú·

∆ÚﬁÔ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

√ÚÈ˙ﬁÓÙÈ· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
ÚÔ‹˜ ·¤Ú·
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
Ú‡ıÌÈÛË
√ÚÈ˙ﬁÓÙÈ· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
ÚÔ‹˜ ·¤Ú·

)].

¶·ÏÈÓ‰ÚﬁÌËÛË

∆·¯‡ÙËÙ· ·¤Ú·

ŒÓ‰ÂÈÍË ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
(Ã·ÌËÏ‹) (ªÂÛ·›·1) (ªÂÛ·›·2) (À„ËÏ‹)

(ªÂÛ·›·1) (ªÂÛ·›·2) (À„ËÏ‹)

■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [ON/OFF] 1.
• ∆Ô Ï·Ì¿ÎÈ ON 1 Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Û‚‹ÓÔ˘Ó.

™∏ª∂πø™∏

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜] ﬁÙ·Ó ÙÔ
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›.
• ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÙÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
√ ÙÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 2.

™∏ª∂πø™∏

™∏ª∂πø™∂π™
- ∏ ÎÏ›Ì·Î· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÌÂÙ·Í‡ 8 Î·È 39 °C. ŸÙ·Ó Ë ÙÈÌ‹
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙﬁ˜ ÎÏ›Ì·Î·˜, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 8 °C ‹ 39 °C.
- ŸÙ·Ó ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ﬁ Ì›· ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÈ
Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î‡ÚÈ·˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
- ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚÈÛÙÂ›
ÛÙËÓ “∂™ø∆∂ƒπ∫∏ ª√¡∞¢∞” ‹ ÛÙÔ “∆∏§∂Ã∂πƒπ™∆∏ƒπ√”.
∏ ·Ú¯ÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È “∂™ø∆∂ƒπ∫∏ ª√¡∞¢∞”. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó·
·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÛÂ
“∆∏§∂Ã∂πƒπ™∆∏ƒπ√”, ·Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚﬁÛˆﬁ Û·˜.
- ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂ¯ıÂ› “¯ˆÚ›˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘” ·ﬁ
ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıﬁÓË.

À„ËÏ‹/
ªÂÛ·›·1/
ªÂÛ·›·2/
Ã·ÌËÏ‹

(ªÂÛ·›·1)

(À„ËÏ‹)

2 ÛÙ¿‰È·
* √È Ù·¯‡ÙËÙÂ˜ ·¤Ú· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏÂ¯ıÔ‡Ó ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
™∏ª∂πø™∂π™
- ™Â ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ﬁˆ˜ ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıﬁÓË Î·È Ë
Ù·¯‡ÙËÙ· ·¤Ú· ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó.
1. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “HEAT STAND BY” (£∂ƒª∞¡™∏
∞¡∞ª√¡∏) ‹ “DEFROSTING” (∞¶√æÀ•∏).
2. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ (ÛÂ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÈÏÔÁ‹˜
ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜)
3. ŸÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ˘„ËÏﬁÙÂÚË ·ﬁ ÙËÓ
Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı¤ÚÌ·ÓÛË˜.
4. ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË˜
- ™Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÌÂ 3 ÛÙ¿‰È·, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÙË˜
ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó.

æ‡ÍË

£¤ÛË 1
£¤ÛË 2
£¤ÛË 3
£¤ÛË 4
(ÔÚÈ˙ﬁÓÙÈ· 0˚) (ÔÚÈ˙ﬁÓÙÈ· 45˚) (ÔÚÈ˙ﬁÓÙÈ· 60˚) (ÔÚÈ˙ﬁÓÙÈ· 85˚)

˚C

À„ËÏ‹

√ÚÈ˙ﬁÓÙÈ· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
ÚÔ‹˜ ·¤Ú·

¢ÂÓ ÌÔÚÂ› ¶·ÏÈÓ‰ÚﬁÌËÛË
∞Ê‡ÁÚ·ÓÛË
Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÂ›
ƒ‡ıÌÈÛË ÚÔ‹˜ ·¤Ú·
ﬁÙ·Ó ¿ÏÏ·ÍÂ Ô
ÙÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

–

¶ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ 45˚ ¶ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ 60˚ ¶ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ 85˚
* √ÚÈ˙ﬁÓÙÈ· ÌÂÙ¿ ·ﬁ 1 ÒÚ·

æ‡ÍË
∞Ê‡ÁÚ·ÓÛË
∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·

–

–

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ı¤ÚÌ·ÓÛË˜

<ŸÙ·Ó Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ·ÏÏËÏ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·>
ŸÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·, Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Â›ÛË˜ ·˘ÙﬁÌ·Ù·.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 7.
<ŸÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·ﬁ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·>
■ ∂ÓÒ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›, ·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 7
[∂Í·ÂÚÈÛÌÔ‡].
∆Ô Ï·Ì¿ÎÈ ON/OFF 1 ·Ó¿‚ÂÈ Î·È ¤Ó‰ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 7.

3

™∏ª∂πø™∏

• Au ∂¿Ó ÂÈÏ¤Í·ÙÂ “ON”, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ON.
• Au ∂¿Ó ÂÈÏ¤Í·ÙÂ “OFF”, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ON.

∫∞∆∞™∆∞™∏ ¶∂ƒπ√ƒπ™ª√À ∫§πª∞∫∞™ £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞™ (ŸÙ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜)
1) ∂ÈÏÔÁ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ „‡ÍË˜/·Ê‡ÁÚ·ÓÛË˜
√È ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ “COOL/DRY” Î·È “LIMIT TEMP.” ·Ó¿‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔıﬁÓË Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÎÏ›Ì·Î· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· „‡ÍË˜ (·Ê‡ÁÚ·ÓÛË˜).
∆Ô Î·ÙÒÙÂÚÔ ﬁÚÈÔ ÙË˜ ¤Ó‰ÂÈÍË˜ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ. ∞˘Ù‹ Ë ÙÈÌ‹ ÌÔÚÂ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÂ› Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ.
[∫·ÙÒÙÂÚÔ ﬁÚÈÔ ÎÏ›Ì·Î·˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜]: 19 °C
30 °C (ª¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜: 14 °C
30 °C) (∆Ô ·ÓÒÙÂÚÔ ﬁÚÈÔ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙˆÓ 30 °C Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚﬁ. ªﬁÓÔ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ﬁÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ.)

ERROR CORD

- ∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·, Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ·ÎﬁÌË Î·È ﬁÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌﬁÓÔ Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜.
- ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “NOT AVAILABLE” (ª∏ ¢π∞£∂™πª∏) ·ÊÔ‡ ·Ù‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 7 [∂Í·ÂÚÈÛÌÔ‡], Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÏËÏ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓÔ˜.

2) ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 4 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜ (
ÌÂ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.

˚C

) ‹ (

)], ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ﬁÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ‹ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. √Ú›ÛÙÂ ÙÔ ›ÛÔ

LIMIT TEMP.

[ŸÙ·Ó Ë ÎÏ›Ì·Î· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÂ› ÌÂÙ·Í‡ 24 °C Î·È 30 °C]
3) ŸÙ·Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [TEMP. (ƒ‡ıÌÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜) ( )] 2 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Ú‡ıÌÈÛË, ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÓÂÚÁﬁ ÙÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË˜.
√È ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ “HEAT” Î·È “LIMIT TEMP.” ·Ó¿‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔıﬁÓË ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ë ‰È·ı¤ÛÈÌË ÎÏ›Ì·Î· ÂÈÏÔÁ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı¤ÚÌ·ÓÛË˜.
∆Ô ·ÓÒÙÂÚÔ ﬁÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 4 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜ ( ) ‹ ( )], ﬁˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ „‡ÍË˜/·Ê‡ÁÚ·ÓÛË˜.
∞ÓÒÙÂÚÔ ﬁÚÈÔ ÎÏ›Ì·Î·˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜: 17 °C
28 °C (ÁÈ· Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Â›ÛË˜ 17 °C
28 °C) (∆Ô
Î·ÙÒÙÂÚÔ ﬁÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙˆÓ 17 °C Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚﬁ. ªﬁÓÔ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ﬁÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ.)

3) ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÎÏ›Ì·Î·˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
™˘Ó‹ıˆ˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚÂ› ÂÏÂ‡ıÂÚ· Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÂ› ÌÂÙ·Í‡ 19 °C Î·È 30 °C ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË Î·È ÙËÓ ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË Î·È ÌÂÙ·Í‡ 17 °C Î·È 28 °C ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË.
øÛÙﬁÛÔ, ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ﬁÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚÈÛÙÂ› ›ÛÔ ÌÂ ÌÈ· ·˘ı·›ÚÂÙË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË Î·È ÙËÓ ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË Î·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ›ÛÔ ÌÂ ÌÈ· ·˘ı·›ÚÂÙË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙË
ı¤ÚÌ·ÓÛË. ªÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·˘Ùﬁ, Â¿Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË Î·È ÙËÓ ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË ÔÚÈÛÙÂ› ˘„ËÏﬁÙÂÚ· ·ﬁ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ‹ ÙÈÌ‹ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ· ÙË
ı¤ÚÌ·ÓÛË ÔÚÈÛÙÂ› ¯·ÌËÏﬁÙÂÚ· ·ﬁ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ‹ ÙÈÌ‹, ı· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È „‡ÍË ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

3. ∞ÊÔ‡ ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ ÌÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Î¿ıÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‚ÁÂ›ÙÂ ·ﬁ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙÂ ÙÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ OFF ·ÙÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ [CHECK] Î·È [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜] 1 ÁÈ· ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ·.

™∏ª∂πø™∏

4

∂¿Ó Ë Î·ÓÔÓÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î· Ú‡ıÌÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¿ÏÏ·ÍÂ ÌÂ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ „‡ÍË˜/ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ ÛÂ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘ÙﬁÌ·ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (AUTO) ÌÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

¶·Ú¿ı˘ÚÔ OFF
1↑ ↓1
∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘

2

TEMP.

ON/OFF

CLOCK→ON→OFF

FILTER

PAR-F27MEA

TIMER SET

4
1

∂ÈÏÔÁ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ←
3↑ ↓2
2
∂ÈÏÔÁ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
3↑ ↓2
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÎÏ›Ì·Î·˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ („‡ÍË/·Ê‡ÁÚ·ÓÛË)
3↑ ↓2
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÎÏ›Ì·Î·˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (ı¤ÚÌ·ÓÛË) ←

¶ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜

™ÙÔÈ¯Â›Ô
ª¤ÁÂıÔ˜
µ¿ÚÔ˜
∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÈÛ¯‡Ô˜

[ªÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘]

CHECK TEST

4

LIMIT TEMP.

[ŸÙ·Ó Ë ÎÏ›Ì·Î· ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· „‡ÍË˜/·Ê‡ÁÚ·ÓÛË˜ Â›Ó·È 19 °C ¤ˆ˜ 30 °C]

2) ∂ÈÏÔÁ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ (∂ÈÏÔÁ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜/·ﬁÎÚ˘„Ë˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘)
™˘Ó‹ıˆ˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÌÔÚÂ›ÙÂ ﬁÌˆ˜ Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È.

3

Off
(∫·Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË)

• ŸÙ·Ó ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÌﬁÓÔ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “ERROR CODE”
(∆Ô Ï·Ì¿ÎÈ ON ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·ÌÌ¤ÓÔ)
∆Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›, ˘¿Ú¯ÂÈ ﬁÌˆ˜ Èı·ÓﬁÙËÙ· ‚Ï¿‚Ë˜.
™ËÌÂÈÒÛÙÂ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎﬁ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚﬁÛˆﬁ Û·˜.

™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ÙÚÂÈ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Û·˜.
1) ∂ÈÏÔÁ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (∂ÈÏÔÁ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ „‡ÍË˜/ı¤ÚÌ·ÓÛË˜)
ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÂ› ·˘ÙﬁÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (AUTO) ÌÂ ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È „‡ÍË ‹ ı¤ÚÌ·ÓÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “AUTO” “COOL” ‹
“AUTO”,“HEAT”. øÛÙﬁÛÔ, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “AUTO” ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “COOL” ‹ “HEAT”.

™∏ª∂πø™∏

<ŸÙ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ·¤Ú· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·>
■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 7 [∂Í·ÂÚÈÛÌÔ‡].
∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ﬁˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
·Ú·Î¿Ùˆ.
ŒÓ‰ÂÈÍË ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘

))]

(6) ¶Ò˜ Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘

* ∞ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì›· ÒÚ·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÚÈ˙ﬁÓÙÈ· ı¤ÛË.
* ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎ‹˜ Î›ÓËÛË˜, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚ˘Á›Ô˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó.
* ªÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.

- ™Â ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ﬁˆ˜ ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙË˜ ÔıﬁÓË˜ Î·È Ë ÚÔ‹ ·¤Ú· ÙË˜
ÌÔÓ¿‰·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó.
1. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “HEAT STAND BY” (£∂ƒª∞¡™∏ ∞¡∞ª√¡∏) ‹
“DEFROSTING” (∞¶√æÀ•∏)
2. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ (ÛÂ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜)
3. ŸÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ˘„ËÏﬁÙÂÚË ·ﬁ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË £∂ƒª∞¡™∏™

) ((

ON/OFF

• ŸÙ·Ó ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ “ON” Î·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “ERROR CODE” ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó, ˘¿Ú¯ÂÈ
Î¿ÔÈÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›.
™ËÌÂÈÒÛÙÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎﬁ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜, ÎÏÂ›ÛÙÂ ÙÔ
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ Î·È ·Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚﬁÛˆﬁ Û·˜.

√ÚÈ˙ﬁÓÙÈ· ¶ÚÔ˜ Ù· ¶ÚÔ˜ Ù· ¶ÚÔ˜ Ù·
¶·ÏÈÓ‰ÚﬁÌËÛË Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Î¿Ùˆ
Î¿Ùˆ
Î¿Ùˆ
ÚÔ‹˜ ·¤Ú·
45˚
60˚
85˚

˚C

∫Ô˘Ì› [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜ (

˚C

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·

∏ ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ë ·˘ÙﬁÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜,
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜.

˚C

˚C

Ï·Ì¿ÎÈ ON (·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ)

CHECK

ON/OFF

ªÂÛ·›·1/ªÂÛ·›·2/
Ã·ÌËÏ‹

))]

• Au ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË “88 °C” ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÂÓÒ ·Ó¿‚ÂÈ Î·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “ON” ‹ “OFF”. ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜ ( ) ‹ ( )] 4 ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔıﬁÓË ÂÓ·ÏÏ¿ÛÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ “ON” Î·È “OFF”.

- ŸÙ·Ó ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜
Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ
ÙË˜ Î‡ÚÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ı¿ÚÈÛÌ·, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “FILTER” (ºπ§∆ƒ√) ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ÛÙËÓ ÔıﬁÓË. ŸÙ·Ó Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ê›ÏÙÚÔ˘ ·‡ÂÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, Ô Û˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ ÌË‰ÂÓ›˙ÂÙ·È.
- ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË “FILTER” ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ﬁÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È
ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÌﬁÓÔ ÌÂ ¯ÚÔÓÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.
∂ÂÈ‰‹ Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È
Ó· Î·ı·Ú›˙ÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ﬁÔÙÂ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ.
- √ Û˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È
·ﬁ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.

ERROR CORD

∆ÚﬁÔ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·¤Ú·

) ((

• Au ∂¿Ó ÂÈÏ¤Í·ÙÂ “ON”, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “AUTO” “COOL” ‹ “AUTO” “HEAT” ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (AUTO).
• Au ∂¿Ó ÂÈÏ¤Í·ÙÂ “OFF”, ÌﬁÓÔ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “AUTO” ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (AUTO).

– ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË “ERROR CODE” (∫ø¢π∫√™ ™º∞§ª∞∆√™) ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ –

ŒÓ‰ÂÈÍË

£¤ÚÌ·ÓÛË/
∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜

3 ÛÙ¿‰È·

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 4.

∫Ô˘Ì› [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜ (
<ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ÙÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÊÔ‡ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ>
• ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ﬁÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·ﬁ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÎÙÏ. ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÔ¯‹.
∂ÈÏ¤ÍÙÂ ¿ÏÏÔ ÙÚﬁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

·ÚÈıÌﬁ˜ ÌÔÓ¿‰·˜

ŒÓ‰ÂÈÍË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
∫·Ù¿ ÙËÓ ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

• ¢ËÏÒÓÂÈ ﬁÙÈ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ı¿ÚÈÛÌ·.
∫·ı·Ú›ÛÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.
• °È· ÙÔ ÌË‰ÂÓÈÛÌﬁ ÙË˜ ¤Ó‰ÂÈÍË˜ “FILTER”
ŸÙ·Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [FILTER] ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ ·ÊÔ‡
Î·ı·Ú›ÛÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Û‚‹ÓÂÈ Î·È ÌË‰ÂÓ›˙ÂÙ·È.

4 ÛÙ¿‰È·

ŸÙ·Ó Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “LIMIT TEMP.” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıﬁÓË, Ë ÎÏ›Ì·Î·
ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÂ› Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË.
∂ÔÌ¤Óˆ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÙË˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.

• ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË “AUTO” “COOL/HEAT” ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÂÓÒ ·Ó¿‚ÂÈ Î·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “ON” ‹ “OFF”. ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜
( ) ‹ ( )] 4 ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, ÛÙËÓ ÔıﬁÓË ÂÓ·ÏÏ¿ÛÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ “ON” Î·È “OFF”.

™∏ª∂πø™∂π™

CHECK TEST

TIMER SET

∂¶π§√°∏ ∂ªº∞¡π™∏™ ∆ƒ√¶√À §∂π∆√Àƒ°π∞™ (ŸÙ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙË˜ (AUTO) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜)

<ŸÙ·Ó ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Û˘ÓÂ¯Ò˜>
• ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ﬁÙ·Ó Ì›· ¿ÏÏË ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË ÛÙËÓ
ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ‹‰Ë ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ÙÚﬁÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∂ÈÏ¤ÍÙÂ ›‰ÈÔ ÙÚﬁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·.

∂¶π§√°∏ ∂ªº∞¡π™∏™ £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞™ ¢øª∞∆π√À (ŸÙ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜/·ﬁÎÚ˘„Ë˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘)
– ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË “FILTER” (ºπ§∆ƒ√) ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ –

2

™∏ª∂πø™∏

˚C

• ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È ·ﬁ
ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÎÙÏ.
πÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›.
· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ON/OFF (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓË˜ Î·È ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË)
· ∆ÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
· ∫·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

6
˚C

˚C

˚C

5

6
[¢π∞¢π∫∞™π∞]
1. ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ÌÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [ON/OFF] ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. ™ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓ‰Â›ÍÂˆÓ
ÙÔ˘ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ OFF ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
2. ŸÙ·Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂÙÂ ·ÙËÌ¤Ó· Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ [CHECK] Î·È [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜] 1 ÁÈ· ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ·, ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
Ì·›ÓÂÈ ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ “∂¶π§√°∏ ∂ªº∞¡π™∏™ ∆ƒ√¶√À §∂π∆√Àƒ°π∞™”. √È ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÙÚﬁÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÂÈÏÂ¯ıÔ‡Ó ÌÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [TEMP. (ƒ‡ıÌÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜)] ( ) 2 ‹ ( ) 3. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ.

– §·Ì¿ÎÈ “∆ÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” –

(1) ŒÓ·ÚÍË/·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÈÏÔÁ‹ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘

3

•ÂÎÏÂ›‰ˆÌ·

∫Ô˘ÌÈ¿ [FILTER] + [ON/OFF]
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ Ù· ·ÙËÌ¤Ó· Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÁÈ· 2 ‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ·

* ™ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ OFF ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜ (Auto Off).

£¤ÛË ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú·
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
ŸÙ·Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ ¤Ó· ÎÔ˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Â¿Ó Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “NOT AVAILABLE” (ª∏ ¢π∞£∂™πª∏) ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ŸÙ·Ó ¤Ó· ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ﬁ Ì›· ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Â¿Ó Ë Î‡ÚÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùﬁ
‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È.

•ÂÎÏÂ›‰ˆÌ·

∫Ô˘ÌÈ¿ [FILTER] + [TEMP. (ƒ‡ıÌÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜) ( )]
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ Ù· ·ÙËÌ¤Ó· Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÁÈ· 2 ‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ·

DAILY

Off

∫Ô˘Ì› ∂Í·ÂÚÈÛÌÔ‡

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

∫ÏÂ›‰ˆÌ· ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔ˘ÌÈÒÓ

■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 1 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË] Î·È ÂÏ¤ÁÍÙÂ ÙËÓ “∆Ú¤¯Ô˘Û· ÒÚ· (CLOCK)” Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙÂ ÙËÓ “ﬂÚ· ¤Ó·ÚÍË˜( )”.
■ √Ú›ÛÙÂ ÙËÓ ÒÚ· ¤Ó·ÚÍË˜ (√¡) ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜ ( ) ‹ ( )].
■ √Ú›ÛÙÂ ÙËÓ ÒÚ· Ï‹ÍË˜ (OFF) ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “-- : --”.
• ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË “-- : --” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÙ·Í‡ 23 : 50 Î·È 0 : 00.
■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 3 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜] Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙÂ ÛÙËÓ ÔıﬁÓË ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ ” (¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ 1 Ì¤Ú·˜) ‹ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ ”+“DAILY”
(ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜).
• ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, Ô ÙÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ﬁˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.

∫Ô˘Ì› ÚÔ‹˜ ·¤Ú·

1

■ ŸÙ·Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 1 [TEMP. (ƒ‡ıÌÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜) ( )] ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ ÂÓÒ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› [FILTER] (ºπ§∆ƒ√), ﬁÏ·
Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÎÏÂÈ‰ÒÓÔÓÙ·È ‹ ÍÂÎÏÂÈ‰ÒÓÔÓÙ·È.

ON/OFF

CLOCK→ON→OFF

TIMER SET

∫·Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË

■ ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜ ( ) ], Ë ÒÚ· ÚÔ¯ˆÚ¿ Î·Ù¿ ¤Ó· ÏÂÙﬁ Î·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2
[∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜ ( )], Ë ÒÚ· Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ Î·Ù¿ ¤Ó· ÏÂÙﬁ.
• ŸÙ·Ó ÎÚ·Ù¿ÙÂ ·ÙËÌ¤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ‹ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹. ∏ ÒÚ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÛÂÈÚ¿: ÛÂ
‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· 1 ÏÂÙÔ‡ → 10 ÏÂÙÒÓ → 1 ÒÚ·˜.
• ¶ÂÚ›Ô˘ 10 ‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ· ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› Ë Ú‡ıÌÈÛË, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ.
* ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ· ÌË‰ÂÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÚÔÏﬁÈ.

1Hr.

REMAINDER

2

FILTER

CLOCK→ON→OFF

CHECK TEST

∫Ô˘Ì› ON/OFF
CENTRALLY CONTROLLED
ON OFF
DAILY
AUTO OFF
CLOCK

ON/OFF

OFF

CLOCK

∫√Àª¶π∞ §∂π∆√Àƒ°πø¡

3

(4) ∞˘ÙﬁÌ·ÙÔ ÎÏÂ›‰ˆÌ·

← ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ 1 ËÌ¤Ú·˜
8 ¶.M. ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

REMAINDER

ªËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÛÂ Î·Ó¤Ó· ÂÈ‰ÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÏÔÓ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ ÛÂ
ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂÈ‰‹ (ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ÌË¯·Ó‹˜), ·ÙÌÔ‡˜ Ë ·¤ÚÈ·
ÂÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ıÂ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‰ÂÈÓÒÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÈ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ‹ Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÊıÔÚ¿ ÛÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜.

(ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜
·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜)

ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÂ› ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ ÎÏÂ›‰ˆÌ·, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “– CENTRALLY CONTROLLED –” ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.

ŒÓ‰ÂÈÍË “NOT
AVAILABLE”

¶ƒ√™√Ã∏

ªËÓ Ï‡ÓÂÙÂ ÌÂ ÓÂÚﬁ.
ªÔÚÂ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ‚Ï¿‚Ë.

AUTO OFF
(∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ˜
¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜)

* ™ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ OFF ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜ (Auto Off).

[¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓ‰Â›ÍÂˆÓ Ú‡ıÌÈÛË˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË]
• ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ 1 ËÌ¤Ú·˜

ŒÓ‰ÂÈÍË “ ”

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó Â›Ó·È ÂÈÏÂÁÌ¤ÓË Ë Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
·¤Ú· ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË˜.
(¢È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.)
∞ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì›· ÒÚ·, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Û‚‹ÓÂÈ Î·È Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÁÚÈÏÈÒÓ ÌÂ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎ‹ Î›ÓËÛË
·ÏÏ¿˙ÂÈ.

DAILY

Off

∂¿Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ON/OFF) ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ·ﬁ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÎÙÏ. ﬁÙ·Ó Ú˘ıÌ›Û·ÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË, Ô
¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∞ÊÔ‡ ·ÚıÂ› Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜, Ô ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ı· ÙÂıÂ› ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ÒÚ· ¤Ó·ÚÍË˜/Ï‹ÍË˜.
∂¿Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ON/OFF) ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÂÓÒ Â›¯Â ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ› Ô ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜, Ô ·ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÚﬁÓÔ˜ ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÊ·ÚÌﬁÛÙËÎÂ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ·ÔÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌﬁÏÈ˜ ·Ú¤ÏıÂÈ Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ ·˘Ùﬁ˜ ·ÊﬁÙÔ˘ ·ÚıÂ› Ô
ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜.

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.

ŒÓ‰ÂÈÍË “πÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· 1
ÒÚ·”

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓË
Ù·¯‡ÙËÙ· ·¤Ú·.

■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 3 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË] Î·È Û‚‹ÛÙÂ ·ﬁ ÙËÓ ÔıﬁÓË ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “TIMER”.

(ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜
1 ËÌ¤Ú·˜)

ŒÓ‰ÂÈÍË “∂Í·ÂÚÈÛÌÔ‡”

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ﬁÙ·Ó
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ.

ŒÓ‰ÂÈÍË “∆·¯‡ÙËÙ·˜
·¤Ú·”

ªËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙÂ Î·È Â·ÓÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ PAR-F27MEA ÌﬁÓÔÈ Û·˜.
√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ù¤ÏÂÈ· ÚÔÎÏËıÂ› ·ﬁ Î·Î‹ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚÂ› Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ÊˆÙÈ¿.
∑ËÙ‹ÛÙÂ ·ﬁ ÙÔÓ ‰È·ÓÔÌ¤· Û·˜ ‹ ÙÔÓ ÂÈ‰ÈÎﬁ ˆÏËÙ‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÌÂÙ·Î›ÓËÛË Î·È ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ PAC-SF41SCA.

LIMIT TEMP.

NOT AVAILABLE

°È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË

™∏ª∂πø™∏

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó Ë ÎÏ›Ì·Î· ÙË˜
Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ·ﬁ ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.

FILTER

˚C

∞˘Ùﬁ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÂ ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ PAR-F27MEA ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‚Ï¿‚Ë ‹ ˘ÏÈÎ¤˜ ˙ËÌÈ¤˜.

ªËÓ ÙÔ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ÛÂ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ ÛÂ ‰È·ÚÚÔ‹
Â‡ÊÏÂÎÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘.
∂‡ÊÏÂÎÙ· ·¤ÚÈ· Ô˘ Û˘ÛÛˆÚÂ‡ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·ﬁ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ PAR-F27MEA
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ÂÎÚËÍË.

3) ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜
∏ ÒÚ· ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÂ› Â‡ÎÔÏ· ÛÂ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ 30 ÏÂÙÒÓ. (·ﬁ 30 ÏÂÙ¿ ¤ˆ˜ 4 ÒÚÂ˜) ŸÙ·Ó Ô ·ÔÌ¤ÓˆÓ
¯ÚﬁÓÔ˜ ÌË‰ÂÓÈÛÙÂ› (0:00), ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›.
ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÂÈÏÂÁÌ¤ÓÔ˜ Ô ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ, Ô
¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ Ù›ıÂÙ·È ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÒÛÙÂ Ó· ÎÏÂ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÛÂ›˜ ÙÔ ÍÂ¯¿ÛÂÙÂ.

ŒÓ‰ÂÈÍË “LIMIT TEMP.”

˚C

REMAINDER

ŒÓ‰ÂÈÍË “ƒÔ‹˜ ·¤Ú·”

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏

1Hr.

■ √ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ Auto off ÌÔÚÂ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÂ› ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›.
■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 3 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË] Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙÂ ÛÙËÓ ÔıﬁÓË ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ ”+“AUTO OFF” (Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË
·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜).
■ √Ú›ÛÙÂ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙﬁ ·ÔÌ¤ÓÔÓÙ· ¯ÚﬁÓÔ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÒÚ·˜ ( ) ‹ ( )]. (ÛÂ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ 30 ÏÂÙÒÓ, ·ﬁ 30
ÏÂÙ¿ Ì¤¯ÚÈ 4 ÒÚÂ˜)
∞ÊÔ‡ Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ, Ô ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ Ù›ıÂÙ·È ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

ŒÓ‰ÂÈÍË “FILTER”

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
CENTRALLY CONTROLLED
ON OFF
DAILY
AUTO OFF
CLOCK

ŸÙ·Ó Ú˘ıÌ›˙ÂÙÂ ÙÔ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛ›Ì·ÙÔ˜ (AUTO OFF) (ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË AUTO OFF)

2) ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜
√ ÙÚﬁÔ˜ ·˘Ùﬁ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ (¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ 1 ËÌ¤Ú·˜). øÛÙﬁÛÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ÌÔÚÂ›
Ó· ÔÚÈÛÙÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Î¿ıÂ Ì¤Ú· ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÒÚ· ¤Ó·ÚÍË˜/Ï‹ÍË˜ (ON/OFF). (ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ON/OFF 1 ÊÔÚ¿/Î¿ıÂ Ì¤Ú·)

¢ËÏÒÓÂÈ ﬁÙÈ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ı¿ÚÈÛÌ·.

ŒÓ‰ÂÈÍË “∆ÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜”

∂ÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÂ ÙÔÔıÂÛ›· ·ÓıÂÎÙÈÎ‹ ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜.
∞ÓÂ·ÚÎ‹˜ ·ÓıÂÎÙÈÎﬁÙËÙ· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÙÒÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ.

À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂÈ˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÙÚﬁÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË. ∂ÈÏ¤ÍÙÂ ¤Ó·Ó ·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜.
1) ÃÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ 1 ËÌ¤Ú·˜
√È ÒÚÂ˜ ¤Ó·ÚÍË˜ (ON) Î·È Ï‹ÍË˜ (OFF) ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË (ÛÂ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ 10 ÏÂÙÒÓ) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ·ÒÚÔ˘.
√ ÙÚﬁÔ˜ ·˘Ùﬁ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚÂÈ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜:
· ON (¤Ó·ÚÍË)
: √ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÌﬁÓÔ ﬁÙÂ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ.
· OFF (Ï‹ÍË)
: √ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÌﬁÓÔ ﬁÙÂ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎﬁ.
· ON/OFF (¤Ó·ÚÍË/Ï‹ÍË): √ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ ÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÒÚ· ¤Ó·ÚÍË˜ Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ï‹ÍË˜ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡.

ŒÓ‰ÂÈÍË “∆Ú¤¯Ô˘Û· ÒÚ·/
ﬂÚ· ¤Ó·ÚÍË˜/ﬂÚ· Ï‹ÍË˜/
∞¶√ª∂¡ø¡ ¯ÚﬁÓÔ˜”

ŒÓ‰ÂÈÍË “ƒ‡ıÌÈÛË˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜”

∞˘Ùﬁ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÂ ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ PAR-F27MEA ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‚Ï¿‚Ë ‹ ı¿Ó·ÙÔ.

∑ËÙ‹ÛÙÂ ·ﬁ ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎﬁ ‹ ÙÔÓ ÙÂ¯ÓÈÎﬁ ·ÓÙÈÚﬁÛˆÔ Ó· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó
ÙË ÌÔÓ¿‰·.
√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ù¤ÏÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ·Ó ÂÎÁ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ÂÛÂ›˜ ÙË ÌÔÓ¿‰·
ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ÊˆÙÈ¿.

■ ¢Â›ÙÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ﬁÙ·Ó Ú˘ıÌ›˙ÂÙÂ ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙÂ˜ ¤Ó·ÚÍË˜ (ON) Î·È Ï‹ÍË˜ (OFF), ÂÏ¤ÁÍÙÂ ÙËÓ “∆Ú¤¯Ô˘Û· ÒÚ· (CLOCK)” Î·È ÔÚ›ÛÙÂ
ÙËÓ ÒÚ· ¤Ó·ÚÍË˜ (ON) Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ï‹ÍË˜ (OFF).
■ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 3 [∂ÈÏÔÁ‹˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË] Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙÂ ÛÙËÓ ÔıﬁÓË ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ ” (¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜ 1 Ì¤Ú·˜) ‹ “ ”+“DAILY”
(ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜).

(3) ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Ô ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎﬁÙË˜

[ŒÓ‰ÂÈÍË ·Ú·ı‡ÚÔ˘ OFF ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘]
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1: ¶·Ù‹ÛÙÂ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ
·ÙËÌ¤Ó· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ [CHECK] (∂§∂°Ã√™)
Î·È [∂ÈÏÔÁ‹˜ ÙÚﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜] ÁÈ· 2
‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ·
2: ∫Ô˘Ì› [TEMP. (Ú‡ıÌÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜) ( )]
3: ∫Ô˘Ì› [TEMP. (Ú‡ıÌÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜) ( )]

∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË
™˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ÀÏÈÎﬁ
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§ÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜
120 (H) × 130 (W) × 19 (D) mm
0,2 kg
DC30 V πÛ¯‡˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·ﬁ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ M-NET (™˘Ó‹ıˆ˜, Ë ÈÛ¯‡˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ
ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ª-¡∂∆ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜/ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜.)
0,5 W
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· 0 ¤ˆ˜ 40 °C, ˘ÁÚ·Û›· 30 ¤ˆ˜ 90 % RH (ÃˆÚ›˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË)
PS
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