Φορητό Κλιματιστικό
Εγχειρίδιο Χρήσης & Εγκατάστασης

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το νέο αυτό φορητό κλιματιστικό. Παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτή
τη συσκευή και φυλάξτε το σε καλή κατάσταση για ενδεχομενη μελλοντική χρήση.

Install Main Window Panel And Extension Panels
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B Extension Panels

B Extension Panels
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DRAINAGE INSTRUCTION

Disconnect power before draining
Failure to do so can result in death or electrical shock.
It also has two drainage methods that can be used - manual
drainage and continuous drainage.

NOTE:
The drain hose must be installed before unit starts
working.
The drain hose should be routed so that it cannot be
accidentally accessed during normal use. It should also
be laid as straight as possible, with no sharp bends that
would restrict water ﬂow. The entire drain hose should
also be kept at a level below that of the drain port.

MANUAL DRAIN
This unit is designed with a highly eﬃcient self evaporative
system and it is suggested to use manual drainage in
cooling mode. Condensate will recycle in the unit to cool
the condenser and enhance cooling performance. However in extreme humidity（≥90%RH）, the water tank in the
chassis will ﬁll up and "FL" will show on the LED display.
1. Put a water receptacle below the upper drain port at the
back of the unit.
2. Remove the rubber bung from the unit.and then connect
drain-hole 12mm internal diameter PVC drain hose to allow
water ﬂow into the water receptacle.
3. After water has stopped ﬂowing, plug in the water
stopper back in and screw the drain port cover back onto
the drain port tightly.

I

WARNING
Choke Hazard
Keep the drain cover and the water stopper stored
safely, out of the sight and reach of infants and children,
when continuous drainage has been adopted.

CONTINUOUS DRAIN
We strongly recommend to use this method, and drain from
the lower drain port if the unit is being used in heating
mode, because self-evaporative cooling system does not
work in heating mode.
1.Remove the rubber bung from the unit.
2.Connect drain-hole with 12mm internal diameter PVC
drain hose, inserted as deep as possible to avoid leakages .
3.Pull the end of the drain hose to a drain outlet within the
home, or to the outside of the home.
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eﬃciency
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Not plugged in

Plug in and draining

The delayed stop function is started
turned oﬀ.

Draw the curtains or blinds to cool down the room
Doors and/or windows are kept open; theer are lots Close doors and windows; remove or reduce the
of people or other sources of heat inside the room. heat source.

Clear the blocking

The A/C is not placed in stable location.

Place the A/C on a level and ﬁrm surface so that
it is stable.

The compressor has a delay protection feature
which is activated after a power cut.

Unplug the A/C from the power supply. Wait a
minimum of 3 minutes and then plug the A/C
back in again.
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SPECIFICATION
IMPORTANT INFORMATION
REGARDING THE REFRIGERANT USED

EUROPEAN REGULATIONS
CONFORMITY FOR THE MODELS

Additional warning for appliance with R290 refrigerant
gas (refer to the rating plate for the type of refrigerant
gas used)

In accordance with the directive ofthe European
parliament, herewith we in rm the consumer about the
dis-posal requirements ofthe electrical and electronic
products.

WEEE

DISPOSAL REQUIREMENTS:
Your air conditioning product is marked with
this symbol.This means that electrical and
electronic products shall not be mixed with
unsorted household waste.Do not try to
dismantle the system yourself: the dismantling
ofthe air conditioning system.treatment ofthe
re igerant, ofoilandofotherpartmustbedonebyaqualiﬁed installer in accordance with relevant
local and national legislation. Air conditioners
must be treated at a specialized treatment
cility r reuse, recycling and recovery. By
ensuring this product is disposed ofcorrectly,
you will help to prevent potential negative
consequences r the environment and human
health. Please contact the installer or local
authority r more in rmation. Battery must be
removed om the remote controller and
disposed ofseparately in accordance with
relevant local and national legislation.

CAUTION ON FIRE
READ THE MAUAL CAREFULLY BEFORE USING THE
APPLIANCE
R290 refrigerant gas complies with European environmental directives.
This appliance contains approximately X g of R290
refrigerant gas
Appliance shall be installed, operated and stored in a
room with a ﬂoor area larger than Y m2.
Model
GEP-09CA-19
GEP-12CA-19
GEP-09HA-19
GEP-12HA-19

X
235
245
235
245

Y
12
12
12
12
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλούμε πάντοτε να διαβάζετε και να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το
εγχειρίδιο αλλά και πάνω στην συσκευή.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός σε
περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες. Τα σύμβολα ασφαλείας είναι τα εξής: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ»,
«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» ή «ΠΡΟΣΟΧΗ».
Πιο συγκεκριμένα:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση από την οποία μπορεί να
προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις
οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση από την
οποία μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός σε περίπτωση
που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση από την οποία μπορεί
να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Τα σύμβολα ασφαλείας ενημερώνουν σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο, τον πιθανό τραυματισμό και σας ενημερώνουν
σχετικά με τις επιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή ζημιάς κατά την λειτουργία του
κλιματιστικού, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω βασικές οδηγίες:
• Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης πριν
χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
• Συνδέστε την μονάδα σε μια κατάλληλα γειωμένη
πρίζα τοίχου.
• Μην αφαιρείτε τον εξοπλισμό των τριών ακροδεκτών
του βύσματος γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα για την τροφοδοσία
της μονάδας.
• Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος.
• Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας ή η πρίζα έχουν υποστεί φθορά ή δεν
λειτουργούν σωστά.
• Το σέρβις του κλιματιστικού θα πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο από αδειοδοτημένο
προσωπικό. Επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο
τεχνικό για ό,τι αφορά στον έλεγχο ή στην επισκευή
της συσκευής.

• Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής από
την πρίζα, πριν τον καθαρισμό.
Σημείωση: Η απενεργοποίηση της συσκευής
πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο δεν αποσυνδέει την
συσκευή από το ρεύμα.
• Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε χώρους όπου
υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή χημικά.
• Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο κλιματιστικό.
•	Η εγκατάσταση του κλιματιστικού θα πρέπει να γίνεται
από δύο ή περισσότερα άτομα.
• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό εάν το φίλτρο δεν
είναι τοποθετημένο στη συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε δωμάτιο με
έντονη υγρασία, όπως το μπάνιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1 Λαβή

6 Είσοδος Αέρα

2 Είσοδος Αέρα

7 Έξοδος Αέρα

3 Πάνελ Χειρισμού

8 Έξοδος Αποστράγγισης

4 Οριζόντια Περσίδα

9 Γρίλια εισόδου αέρα

5 Ροδάκια

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Συγκεντρώστε τα απαραίτητα εργαλεία και τα
μηχανικά μέρη πριν την εγκατάσταση.

Απαραίτητα εργαλεία
Κατσαβίδι

• Κιτ παραθύρου α’
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• Κιτ παραθύρου β’

• Βίδες (2)
• Αγωγός Εκκένωσης

• Τηλεχειριστήριο
(για μοντέλα μόνο με
λειτουργία ψύξης)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

• Τηλεχειριστήριο (για
μοντέλα με λειτουργία
ψύξης & θέρμανσης)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη επιφάνεια
ώστε να βρίσκεται τουλάχιστον 51cm από τον
πλησιέστερο τοίχο για να διασφαλιστεί η ορθή της
λειτουργία.
• Μην καλύπτετε εισόδους, εξόδους ή υποδοχείς σήματος
της μονάδας.
• Ο αγωγός εκκένωσης δεν πρέπει να παρεμποδίζεται.
• Μην τοποθετείτε το κλιματιστικό σε ασταθή ή
υπερυψωμένη επιφάνεια προκειμένου να αποφευχθεί
οποιαδήποτε ζημιά από την πτώση της συσκευής.
• Αποφύγετε την απευθείας έκθεση της συσκευής στον
ήλιο ή σε πηγές θερμότητας.
• Το κιτ παραθύρου μπορεί να εγκατασταθεί σε παράθυρο
με άνοιγμα 90 cm με 130 cm.

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας
• Συνδέστε την μονάδα σε μια κατάλληλα γειωμένη
πρίζα τοίχου.
• Μην αφαιρείτε το βύσμα γείωσης από το καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα για την τροφοδοσία
της μονάδας.
• Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος.
•	Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες
μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Προδιαγραφές
• 230 Volt, 50 Hz, 16-amp γειωμένο.
• Συνίσταται η χρήση χρονοδιακόπτη τήξης ή κυκλώματος.
• 	Η λειτουργία της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σε
ένα κύκλωμα, στο οποίο δεν θα λειτουργούν άλλες
ηλεκτρικές συσκευές.
Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά δεν επισκευάζεται. Θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
Το κλιματιστικό συνδέεται με καλώδιο ρεύματος που
διαθέτει βύσμα γείωσης και πρέπει να συνδέεται με
επίσης γειωμένη παροχή ρεύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΉΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ

Συρόμενο παράθυρο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

B Κιτ παραθύρου β’
A Κιτ παραθύρου α’

Μεγάλο Βάρος
Η μετακίνηση και η εγκατάσταση της συσκευής θα
πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα,
προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος τραυματισμού.
• Αφαιρέστε το κλιματιστικό από την συσκευασία και τα
υλικά περιτυλίγματος και αποθηκεύστε τα για μελλοντική
χρήση.
Σημείωση: Δεν υπάρχουν υλικά συσκευασίας μέσα στην
συσκευή - μην ανοίγετε το καπάκι.
• Απορρίψτε σωστά όλα τα υλικά συσκευασίας.
• Χρησιμοποιήστε σωστά το κλιματιστικό.
• Κρατήστε το κλιματιστικό σε επίπεδη και οριζόντια
επιφάνεια.

2. Προσαρμόστε το κιτ παραθύρου ώστε να ανταποκρίνεται
στο πλάτος ή το ύψος του παραθύρου όπως φαίνεται
παραπάνω.
Σημείωση: Εάν το άνοιγμα του παραθύρου είναι μικρότερο
από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, μπορεί να
χρειαστεί να κόψετε το τμήμα που έχει την τρύπα ώστε
να χωράει στο άνοιγμα του παραθύρου.
3. Ασφαλίστε την σύνδεση μεταξύ των δύο κιτ παραθύρου
με μια βίδα.

ΒΉΜΑ 2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΚΙΤ
ΠΑΡΑΘΎΡΟΥ
Σημείωση: Ανάλογα με το μέγεθος του παραθύρου,
πραγματοποιήστε τις απαραίτητες προσαρμογές στο κιτ
παραθύρου
1. Ανοίξτε το παράθυρο και τοποθετήστε το κιτ παραθύρου
α’ σε αυτό.
Σημείωση: Το κιτ παραθύρου μπορεί να εξυπηρετήσει
Κρεμαστό ή Συρόμενο παράθυρο.

ΒΉΜΑ 3: ΣΎΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΎ
ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΉ ΤΟΥ
ΣΥΡΌΜΕΝΟΥ ΠΑΡΆΘΥΡΟΥ

Κρεμαστό Παράθυρο

1. Κρατήστε και τις δύο πλευρές του αντάπτορα και
τραβήξτε απαλά για να τον επιμηκύνετε.
Σημείωση: Μην συνδέετε αντάπτορες μεταξύ τους για
να αυξήσετε το μήκος διότι θα επιδράσει αρνητικά στην
αποδοτικότητα της συσκευής.

B Κιτ παραθύρου β’
A Κιτ παραθύρου α’

2. Τοποθετήστε τον αγωγό αποστράγγισης στην οπή του
κιτ παραθύρου και στερεώστε τον με βίδες.
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A Αγωγός Αποστράγγισης
B Κιτ παραθύρου

ΒΉΜΑ 4: ΣΎΝΔΕΣΗ ΤΟΥ
ΑΓΩΓΟΎ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ

ΒΉΜΑ 5: ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σημαντικό: Κατά την σύνδεση του αγωγού, φροντίστε το
κλιματιστικό να βρίσκεται κοντά στο παράθυρο ώστε να μην
επηρεάσει την θέση του κιτ παραθύρου. Όταν συνδέσετε
τον αγωγό , μετακινήστε το κλιματιστικό 51 cm από τον
τοίχο.

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

1. Οι εγκοπές στην άκρη του αγωγού αποστράγγισης
που θα συνδεθεί με το κλιματιστικό θα πρέπει να είναι
παράλληλες με τις άκρες που βρίσκονται στο άνοιγμα
του πίσω μέρους του κλιματιστικού.
2. Βιδώστε τον αγωγό (από την άκρη σύνδεσης με το
κλιματιστικό) στην έξοδο αέρα που βρίσκεται στην πίσω
όψη του κλιματιστικού.

Συνδέστε την μονάδα σε μια κατάλληλα γειωμένη
πρίζα τοίχου.
Μην αφαιρείτε το βύσμα γείωσης από το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα για την τροφοδοσία
της μονάδας.
Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος.
Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες μπορεί
να οδηγήσει σε θάνατο, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
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ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΚΤΡΑ

Ψύξη – Ψύχει τον χώρο με βάση την επιλεγμένη
θερμοκρασία
Αφύγρανση – Μειώνει την υγρασία στο χώρο
Ανεμιστήρας – Ανακυκλώνει τον αέρα στον χώρο χωρίς να
τον ψύχει

A ΚΟΥΜΠΙ POWER
Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί την λειτουργία της μονάδας.
Σημείωση: Η απενεργοποίηση της μονάδας δεν την
αποσυνδέει και από την παροχή ρεύματος.

F ΠΛΗΚΤΡΟ TIMER
Προγραμματίστε την ώρα (1-24 ώρες) που θα
απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό.

B ΚΟΥΜΠΙ SWING
Πατώντας αυτό το πλήκτρο οποιαδήποτε στιγμή μετά
την ενεργοποίηση της μονάδας οι περδίδες εξόδου αέρα
κινούνται αυτόματα.

Κατά την λειτουργία του κλιματιστικού:
1. Πιέστε το πλήκτρο Timer.
2. Πιέστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να επιλέξτε
το αριθμό των ωρών μέχρι την απενεργοποίηση του
κλιματιστικού.
Σημείωση: Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να
αποθηκευτούν οι ώρες απενεργοποίησης της συσκευής.

C ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί σε Low,
Mid & High όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.
Σημείωση: Η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί να
ρυθμιστεί όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία
αφύγρανσης.
• Πιέστε το πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα για να επιλέξετε
μία από τις τρεις ταχύτητες. Η αντίστοιχη ένδειξη της
ταχύτητας ανάβει.

Όταν το κλιματιστικό δεν είναι σε λειτουργία:
1. Πιέστε το πλήκτρο Timer.
2. Πιέστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να επιλέξτε
το αριθμό των ωρών μέχρι την ενεργοποίηση του
κλιματιστικού.
Σημείωση: Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να
αποθηκευτούν οι ώρες ενεργοποίησης της συσκευής.

D ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
Ρυθμίστε την Θερμοκρασία ή τις Ώρες του Χρονοδιακόπτη.
Για να ρυθμίσετε την Θερμοκρασία:
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 16οC και 30οC
όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην λειτουργία Ψύξης.
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία
Ψύξης.
2. Πιέστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να ρυθμίσετε την
θερμοκρασία.
Σημείωση: Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί
όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην λειτουργία
Ανεμιστήρα ή Αφύγρανσης.
Σημείωση: Πιέστε τα πλήκτρα πάνω και κάτω ταυτόχρονα
για να επιλέξετε την μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας
μεταξύ οC ή οF. Η αντίστοιχη ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει.

Για να ακυρώσετε την λειτουργία του χρονοδιακόπτη:
• Πατώντας μία φορά το πλήκτρο Timer, βλέπετε τις
προγραμματισμένες ώρες που απομένουν, ενώ
πατώντας το εκ νέου η λειτουργία του χρονοδιακόπτη
απενεργοποιείται.

G ΟΘΟΝΗ ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Υποδεικνύει την Θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου
ή Φαρενάιτ ή τις προγραμματισμένες ώρες του
Χρονοδιακόπτη. Η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει.
H ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Στρέψτε το Τηλεχειριστήριο προς το πλαίσιο αυτό
προκειμένου να γίνει η λήψη του σήματος από αυτό.

E ΠΛΗΚΤΡΟ MODE

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα λειτουργίας. Κάθε φορά
που πιέζετε το πλήκτρο, επιλέγεται ένα πρόγραμμα από τα
ακόλουθα. Η ένδειξη προγράμματος ανάβει σύμφωνα με το
επιλεγμένο πρόγραμμα.:
Θέρμανση (οι μονάδες ψύξης δεν την διαθέτουν) –
Θερμαίνει τον χώρο με βάση την επιλεγμένη θερμοκρασία
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
C ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μεταξύ των τριών
ταχυτήτων λειτουργίας Low, Mid & High.
D ΠΛΗΚΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Έχοντας επιλέξει την αντίστοιχη λειτουργία, πατώντας
τα πλήκτρα μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την
θερμοκρασία στην οποία θα λειτουργεί το κλιματιστικό.
Πατώντας ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα για να αλλάξετε
την μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας από Κελσίου σε
Φαρενάιτ ή αντίστροφα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε
τις ώρες λειτουργίας του χρονοδιακόπτη έως την
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλιματιστικού.

1. Εισάγετε τις δύο μπαταρίες.
2. Στρέψτε το Τηλεχειριστήριο προς το πλαίσιο λήψης
σήματος του πάνελ χειρισμού της συσκευής για να
ρυθμίσετε το κλιματιστικό.

E ΠΛΗΚΤΡΟ MODE
Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες
Ψύξης, Ανεμιστήρα, Αφύγρανσης ή Θέρμανσης (μόνο για
τα μοντέλα που διαθέτουν λειτουργίας ψύξης & θέρμανσης)

A ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

F ΠΛΗΚΤΡΟ TIMER
Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την
λειτουργία του Χρονοδιακόπτη. Πιέστε ξανά για να τον
απενεργοποιήσετε.

B ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Πιέστε το πλήκτρο κατά την διάρκεια λειτουργίας του
κλιματιστικού, ώστε να επιλέξετε την αυτόματη κίνηση των
περσίδων.

G ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ºC ή ºF
Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την μονάδα μέτρησης
της θερμοκρασίας σε ºC ή ºF.

ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το κλιματιστικό ήταν σε κλίση, θα πρέπει
να περιμένετε 24 ώρες πριν την ενεργοποίηση του ώστε να
επιτρέψετε στο λιπαντικό του συμπιεστή να επανέλθει στη
θέση του.
• Το κλιματιστικό θα πρέπει να βρίσκεται σε 51 cm
απόσταση από οποιοδήποτε αντικείμενο προκειμένου να
επιτρέπει την σωστή κυκλοφορία του αέρα.
• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό χωρίς φίλτρο.
• Μην ρίχνετε υγρά στο πάνελ χειρισμού διότι μπορεί να
προκληθεί βλάβη στα ηλεκτρονικά μέρη στο εσωτερικό
της συσκευής.
• Ενεργοποιώντας το κλιματιστικό για πρώτη φορά, η
μονάδα θα λειτουργεί σε Ψύξη στους 22οC. Στο πάνελ
χειρισμού θα αναγράφεται η ισχύουσα θερμοκρασία
δωματίου.

• Κατά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού, θα ισχύουν
οι ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν την προηγούμενη
απενεργοποίησή του.
• Παρακαλώ περιμένετε 3 λεπτά πριν ενεργοποιήσετε εκ
νέου την μονάδα.
• Στην λειτουργία Ψύξης, η μονάδα δεν βγάζει νερό. Αυτό
το μοντέλο έχει τον μοναδικό σχεδιασμό που επιτρέπει
την συνεχή εξάτμιση νερού.
• Όταν η μονάδα λειτουργεί σε συνθήκες χώρου με πολλή
υγρασία, το συχνό άδειασμα του δοχείου νερού είναι
απαραίτητο.
•	Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα όταν το δοχείο
νερού γεμίσει και ανάβει η σχετική ένδειξη για να σας
ειδοποιήσει.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η μέθοδος συνίσταται σε περίπτωση λειτουργίας
της μονάδας σε λειτουργία Θέρμανσης, χρησιμοποιώντας
την κάτω έξοδο αποστράγγισης, καθότι η αυτόματη
εξάτμιση συμπυκνωμάτων δεν πραγματοποιείται κατά την
συγκεκριμένη λειτουργία.
1. Αφαιρέστε το πώμα από καουτσούκ από την μονάδα.
2. Εισάγετε τον αγωγό αποστράγγισης από PVC
εσωτερικής διαμέτρου 12mm με την έξοδο
αποστράγγισης ώστε να εφάπτονται όσο το δυνατόν
περισσότερο για να αποφύγετε την διαρροή.
3. Συνδέστε την άλλη άκρη του αγωγού σε ένα δοχείο εντός
ή εκτός σπιτιού.

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας
Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν την
διαδικασία της αποστράγγισης.
Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας μπορεί να
οδηγήσει σε θάνατο ή ηλεκτροπληξία.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι
αποστράγγισης: η χειροκίνητη και η συνεχής
αποστράγγιση.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί με ένα ιδιαίτερα
αποτελεσματικό σύστημα εξάτμισης συμπυκνωμάτων και
συνίσταται η χρήση αυτής της μεθόδου κατά την λειτουργία
Ψύξης. Τα συμπυκνώματα ανακυκλώνονται εσωτερικά
της μονάδας και ψύχουν τον συμπιεστή ενισχύοντας την
απόδοση της λειτουργίας Ψύξης. Σε συνθήκες χώρου,
ωστόσο, όπου υπάρχει πολλή υγρασία (>90%RH), το
δοχείο νερού γεμίζει και η ένδειξη “FL” ανάβει στην LED
οθόνη.
1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την πάνω έξοδο
αποστράγγισης στο πίσω μέρος της μονάδας.
2. Αφαιρέστε το πώμα από καουτσούκ από την μονάδα
και συνδέστε τον αγωγό αποστράγγισης από PVC
εσωτερικής διαμέτρου 12mm ώστε το νερό να οδηγηθεί
στο δοχείο.
3. Μόλις σταματήσει η ροή του νερού, αφαιρέστε τον
αγωγό αποστράγγισης, τοποθετήστε εκ νέου το πώμα
στην έξοδο αποστράγγισης και βιδώστε καλά το καπάκι
της οπής.

Σημείωση:

Η εγκατάσταση του αγωγού αποστράγγισης θα πρέπει
να γίνεται πριν η συσκευή ξεκινήσει να δουλεύει.
Ο αγωγός αποστράγγισης θα πρέπει να τοποθετείται
έτσι ώστε να μην επηρεαστεί κατά λάθος η θέση του, να
βρίσκεται σε ευθεία χωρίς απότομες καμπύλες αλλά και
να βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό της εξόδου
αποστράγγισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος Πνιγμού
Στην περίπτωση συνεχούς αποστράγγισης, κρατήστε
το πώμα της εξόδου αποστράγγισης και του αγωγού
αποστράγγισης σε ασφαλές μέρος εκτός οπτικού
πεδίου και πρόσβασης των παιδιών.
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
2. Αφαιρέστε τις γρίλιες εισόδου αέρα και βγάλτε το φίλτρο
κρατώντας και από τις δύο πλευρές όπως φαίνεται
παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας
Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν την
διαδικασία του καθαρισμού.
Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας μπορεί να
οδηγήσει σε θάνατο ή ηλεκτροπληξία.
3. Πλύνετε το φίλτρο βυθίζοντάς το σε χλιαρό νερό
(περίπου 40°C) με ουδέτερο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε
το φίλτρο και αφήστε το να στεγνώσει σε σκιερό σημείο.
4. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα.
5. Επανασυνδέστε την συσκευή στην παροχή ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί για να
καθαρίσετε το περίβλημα.
Σημείωση:
• Μην χρησιμοποιείτε υγρό καθαριστικό ή σε σπρέι για
να καθαρίσετε το κλιματιστικό.
• Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή στιλβωτικά μέσα, χλωρίνη
ή διαλυτικά μέσα καθότι μπορούν να φθείρουν ή να
αποχρωματίσουν την μονάδα.
3. Σκουπίστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.
4. Συνδέστε εκ νέου την συσκευή με την παροχή ρεύματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα:
1. Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το νερό από το δοχείο. Ανατρέξτε στην
ενότητα «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ» .
3. Χρησιμοποιείστε την αρχική συσκευασία για να
διατηρήσετε καθαρή την συσκευή.
4. Αποθηκεύστε το κλιματιστικό σε δροσερό και σκιερό
μέρος χωρίς υγρασία.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα θα πρέπει να
πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το κλιματιστικό δεν θα πρέπει να λειτουργεί
χωρίς φίλτρο.
1. Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ελέγξτε τις παρακάτω προτεινόμενες λύσεις πριν επικοινωνήσετε με αδειοδοτημένο τεχνικό.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Δεν είναι στο ρεύμα.

Συνδέστε με την παροχή ρεύματος και
προχωρήστε με την διαδικασία αποστράγγισης.

Η οθόνη έχει την ένδειξη “FL”.

Επανεκκινήστε το κλιματιστικό μετά την
απενεργοποίηση και την αποστράγγιση.

Η λειτουργία καθυστέρησης επανεκκίνησης
έχει ενεργοποιηθεί.

Η επανεκκίνηση του κλιματιστικού θα
πρέπει να γίνει 3 λεπτά μετά την τελευταία
απενεργοποίηση του.

Ηλιακή ακτινοβολία.

Τραβήξτε τις κουρτίνες ή τα στόρια για να πέσει
η θερμοκρασία δωματίου.

Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά ή
υπάρχουν πηγές θερμότητας στον χώρο.

Κλείστε τις ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα,
απομακρύνετε τις πηγές θερμότητας ή μειώστε
την έντασή τους.

Το φίλτρο της συσκευής είναι βρώμικο.

Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το φίλτρο.

Η είσοδος ή έξοδος αέρα εμποδίζεται.

Απομακρύνετε οτιδήποτε μπορεί να εμποδίζει
την είσοδο ή έξοδο του αέρα.

Η μονάδα είναι
θορυβώδης.

Το κλιματιστικό δεν είναι τοποθετημένο σε
σταθερή θέση.

Τοποθετήστε το κλιματιστικό σε επίπεδη
επιφάνεια.

Ο συμπιεστής δεν
λειτουργεί.

Ο συμπιεστής διαθέτει λειτουργία
καθυστέρησης λειτουργίας που ενεργοποιείται
μετά από διακοπή ρεύματος.

Αποσυνδέστε το κλιματιστικό από την παροχή
ρεύματος. Περιμένετε 3 λεπτά τουλάχιστον και
βάλτε ξανά στην πρίζα.

Το κλιματιστικό
δεν λειτουργεί.

Το κλιματιστικό
δεν λειτουργεί
σωστά.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ WEEE
ΜΟΝΤΕΛΑ

Πρόσθετες προειδοποιήσεις για συσκευές που
χρησιμοποιούν ψυκτικό υγρό R290

Παρατίθενται οι οδηγίες απόρριψης των ηλεκτρικών
συσκευών με βάση τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Το σύμβολο αυτό αναγράφεται στο κλιματιστικό.
Αυτό σημαίνει ότι η απόρριψή της δεν
θα πρέπει να γίνεται σε κοινούς κάδους
απορριμμάτων. Μην προσπαθήσετε να
αποσυνθέσετε τα επιμέρους τμήματα της
συσκευής. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να
γίνεται από τον εγκαταστάτη όπως ορίζεται από
την νομοθεσία του δήμου και του κράτους. Ο
δήμος διαθέτει σημεία συλλογής ηλεκτρικών
συσκευών, για την ασφαλή απόρριψη. Η
σωστή απόρριψη της συσκευής συμβάλλει
στην προστασία του περιβάλλοντος και
του κοινωνικού συνόλου. Συμβουλευτείτε
τον εγκαταστάτη ή την τοπική αρχή για
περισσότερες πληροφορίες. Οι μπαταρίες θα
πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο
πριν την απόρριψη της συσκευής σύμφωνα με
την τοπική και εθνική νομοθεσία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΉΣ
ΜΟΝΆΔΑΣ.
Το ψυκτικό υγρό R290 συμμορφώνεται με βάση τις οδηγίες
τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συσκευή αυτή περιλαμβάνει περίπου X γραμμάρια του
ψυκτικού υγρού R290.
Η εγκατάσταση, λειτουργία και αποθήκευση της συσκευής
θα πρέπει να γίνεται σε χώρο μεγαλύτερο από Y m2.
Model

X

Y

GEP-09CA-19

235

12

GEP-12CA-19

245

12

GEP-09HA-19

235

12

GEP-12HA-19

245

12
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