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NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?
Refer to the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections 
of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner. 

SPECIAL NOTE

• Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
If the indoor unit does not have a particular function, pressing that function’s button on
the remote control will have no effect.
When there are wide differentces between “Remote controller Manual” and “USER’S
MANUAL” on function description, the description of “USER’S MANUAL” shall prevail.
 

• 

• 
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Remote Controller Specifications

Quick Start Guide

RG10B(D)/BGEF, RG10B(D1)/BGEFU1, RG10B1(D)/BGEF, 
RG10B2(D)/BGCEF, RG10B10(D)/BGEF, RG10A4(D)/BGEF, 
RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D)/BGEF, RG10A5(D1)/BGEFU1, 
RG10A5(D1)/BGCEFU1, RG10A5(D)/BGCEF, RG10A11(D)/BGEF,

8m

3.0V( Dry batteries R03/LR03×2)

-5°C~60°C(23°F~140°F)

FIT BATTERIES

POINT REMOTE TOWARD UNITPRESS POWER BUTTON

SELECT MODE  SELECT TEMPERATURE 

SELECT FAN SPEED  

1

6

2

5 4

My  Mode Follow Me
LED

Turbo

Ioniser

Swing

Tim
er

Self Clean

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

3
AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN



 

TIPS FOR USING REMOTE CONTROL

NOTES FOR USING REMOTE CONTROL

• The remote control must be used within 8
meters of the unit.
The unit will beep when remote signal is 
received.
Curtains, other materials and direct sunlight
can interfere with the infrared signal receiver.
Remove batteries if the remote will not be
used more than 2 months.   

• 

• 

• 

• 

• 

Inserting and Replacing Batteries
Your air conditioning unit may come with two
batteries(some units). Put the batteries in the 
remote control before use.  
1. Slide the back cover from the remote control

 downward, exposing the battery compartment.
 Insert the batteries, paying attention to match
 up the (+) and (-) ends of the batteries with
 the symbols inside the battery compartment.
 Slide the battery cover back into place.   

2.

3. 

 BATTERY NOTES

 

For optimum product performance:
• Do not mix old and new batteries, or

batteries of different types. 
• Do not leave batteries in the remote control

if you don’t plan on using the device for more
than 2 months. 

 BATTERY DISPOSAL 

Do not dispose of batteries as unsorted 
municipal waste. Refer to local laws for proper 
disposal of batteries.

The device could comply with the local national 
regulations. 
    In Canada, it should comply with 
    CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). 
    In USA, this device complies with part 15 of the 
    FCC Rules. Operation is subject to the following 
    two conditions: 
   (1) This device may not cause harmful interference, 
        and 
   (2) this device must accept any interference 
        received, including interference that may 
        cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and 
can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following
measures: 
   Reorient or relocate the receiving antenna.
   Increase the separation between the equipment 
   and receiver.
   Connect the equipment into an outlet on a circuit 
   different from that to which the receiver is 
   connected.
   Consult the dealer or an experienced radio/TV 
   technician for help.
   Changes or modifications not approved by the 
   party responsible for compliance could void 
   user’s authority to operate the equipment. 
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Handling the Remote Controller



Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote 
control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to 
operate your air conditioner, refer to the How to Use Basic Functions section of this manual.  

ON/OFF 

SET

Turns the unit on or off.
MODE

OK

TIMER

CLEAN

LED

Turbo

Scrolls through operation modes 
as follows:  AUTO  COOL 
DRY HEAT  FAN

SWING

TEMP

Used to confirm the selected 
functions

 

 

 

Starts and stops the horizontal 
louver movement. Hold down
for 2 seconds to initiate vertical
louver auto swing feature.

   Set timer to turn unit on or off

  NOTE: HEAT mode is not supported 
  by the cooling only appliance.

Scrolls through operation
functions as follows:
Fresh(     )     Follow Me(     )   

AP mode(      )      Fresh...           


 

The selected symbol will 
flash on the display area, 
press the OK button to 
confirm.

Used to start/stop the Self
Clean function.

Turns indoor unit’s LED  display 
and air conditioner buzzer on and 
off (model dependent), which 
create a comfortable and quiet
environment.  

FAN SPEED

TEMP

Enables unit to reach preset
temperature in shortest possible
time.

   Selects fan speeds in the
   following order:  
   AUTO     LOW   MED    HIGH 

NOTE: Holding this button 
down for 2 seconds will 
activate Silence feature.



SHORTCUT
Used to restore the current  
settings or resume previous 
settings.

SLEEP
  Saves energy during sleeping
  hours.

Model: RG10B(D)/BGEF & RG10B(D1)/BGEFU1(Fresh feature is not available)
RG10B2(D)/BGCEF (Cooling only models, AUTO mode and HEAT mode 
are not available)
RG10B10(D)/BGEF(20-28  C).O

NOTE: For RG10B(D1)/BGEFU1 model, press together       &      buttons at the same time for 3 
seconds will alternate the temperature display between the °C &  °F scale. 

Buttons and Functions
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Decreases temperature 
O Oin 1 C(1 F) increments. 

Min. temperature is 
O O17 C(62 F). 

Increases temperature 
O Oin 1 C(1 F) increments. 

Max. temperature is 
O O30 C(86 F). 
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ON/OFF 
Turns the unit on or off.

MODE

OK

TIMER

CLEAN

LED

Turbo

Scrolls through operation modes 
as follows:  AUTO   COOL

  

DRY


 HEAT  FAN

SWING

Increases temperate in 
1°C increments. 
Max. temperature is 
30°C.

TEMP

Used to confirm the selected 
functions

 

 

 

 

Starts and stops the horizontal 
louver movement. Hold down
for 2 seconds to initiate vertical
louver auto swing feature.

   Set timer to turn unit on or off

  NOTE: HEAT mode is not supported 
  by the cooling only appliance.

Used to start/stop the Self
Clean function.

Turns indoor unit’s LED  display 
and air conditioner buzzer on and 
off (model dependent), which 
create a comfortable and quiet
environment.  

FAN SPEED

TEMP

Enables unit to reach preset
temperature in shortest possible
time.

   Selects fan speeds in the
   following order:  
   AUTO     LOW   MED    HIGH 

NOTE: Holding this button 
down for 2 seconds will 
activate Silence feature.



Decreases temperature 
in 1 C increments.
Min. temperature is 17  C. 

O

O

 

SLEEP
  Saves energy during sleeping
  hours.

Model: RG10B1(D)/BGEF

FRESH
Used to start/stop the Fresh
feature.

 Scrolls through operation
functions as follows:
Follow Me(     )     AP mode
(     )   Follow Me(     )...



The selected symbol will 
flash on the display area, 
press OK button to confirm. 

SET
 

Fresh
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ECO

 
  Press this button to enter the  
  energy efficient mode.

ON/OFF 

SET

Turns the unit on or off.
MODE

OK

TIMER

CLEAN

LED

Turbo

Scrolls through operation modes 
as follows:  AUTO  COOL 
DRY HEAT  FAN

SWING

TEMP

Used to confirm the selected 
functions

 

 

 

Starts and stops the horizontal 
louver movement. Hold down
for 2 seconds to initiate vertical
louver auto swing feature.

   Set timer to turn unit on or off

  NOTE: HEAT mode is not supported 
  by the cooling only appliance.

Scrolls through operation
functions as follows:
Fresh(     )     Sleep(    )
Follow Me(     )   
AP mode(      )      Fresh...           

 



The selected symbol will 
flash on the display area, 
press the OK button to 
confirm.

Used to start/stop the Self
Clean function.

Turns indoor unit’s LED  display 
and air conditioner buzzer on and 
off (model dependent), which 
create a comfortable and quiet
environment.  

FAN SPEED

TEMP

Enables unit to reach preset
temperature in shortest possible
time.

   Selects fan speeds in the
   following order:  
   AUTO     LOW   MED    HIGH 

NOTE: Holding this button 
down for 2 seconds will 
activate Silence feature.



SHORTCUT
Used to restore the current  
settings or resume previous 
settings.

 

Model:

NOTE: For models of RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D1)/BGEFU1 and RG10A5(D1)/BGCEFU1, 
            press together      &     buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature 
            display between the °C &  °F scale. Fresh feature is not available for models of 
            RG10A4(D)/BGEF and RG10A4(D1)/BGEFU1. 

RG10A4(D)/BGEF, RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D)/BGEF, RG10A5(D1)/BGEFU1
RG10A5(D)/BGCEF & RG10A5(D1)/BGCEFU1(Cooling only models, 
AUTO mode and HEAT mode are not available),
RG10A11(D)/BGEF(20-28  C).O

Increases temperature 
O Oin 1 C(1 F) increments. 

Max. temperature is 
O O30 C(86 F). 

Decreases temperature 
O Oin 1 C(1 F) increments. 

Min. temperature is 
O O17 C(62 F). 



Information are displayed when the remote controller is power up.
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Remote Screen Indicators

Note:
All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actaul
operation, only the relative function signs are shown on the display window.

Transmission Indicator

MODE display

TIMER ON display

FAN SPEED display

TIMER OFF display

Silence  feature 
display

ECO display(some units)

LOCK display

Temperature/Timer/Fan speed 
display

Sleep mode display

Follow me feature display

Wireless control feature display

Low battery detection display(If flashes)

Displays when LOCK feature
is activated.

Lights up when remote 
sends signal to indoor 
unit Displays the current 

including:   
mode, 

Displays when ECO 
feature is activated

LOW

MED

HIGH

AUTO

Displays selected fan speed:

This fan speed  can not be 
adjusted in  AUTO or DRY
mode. 

Fresh feature display(some units)
(No displays when Fresh feature is activated)

Displays the set temperature
by default, or fan speed or
timer setting when using
TIMER ON/OFF functions.

Temperature range:
o o

o
17-30 C  /62-86 F

Timer setting range: 
0-24 hours

This display is blank when 
operating in FAN mode.

(20-28 C)
(Model dependent)
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How to Use Basic Functions

ATTENTION! Before operation, please
ensure the unit is plugged in and power
is available.

AUTO Mode
In AUTO mode, the unit will automatically select 
the COOL, FAN, or HEAT operation based on 
the set temperature. 
1. Press the MODE button to select AUTO. 
2. Set your desired temperature using the TEMP 

 or TEMP   button.

Set your desired temperature using the 
TEMP        or  TEMP       button. 

3. Press the ON/OFF button to start the unit.  

Press the ON/OFF button to start the unit.  

NOTE: FAN SPEED can’t be set in AUTO mode. 

COOL Mode

Basic operation

1. Press the MODE button to select COOL 
mode. 

2.
  

3.
 
Press FAN button to select the fan speed: 
AUTO, LOW, MED or HIGH.

4. 

1

3

2

1

3

2

4

SETTING TEMPERATURE
The operating temperature range for units 
is 17-30°C (62-86°F)/20-28 C. 
You can increase or decrease the set 
temperature in 1°C (1°F) increments. 
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1

3

2

1. Press the MODE button to select DRY. 

Press the MODE button to select FAN mode. 

2. Set your desired temperature using the TEMP 
 or TEMP   button.

3. Press the ON/OFF button to start the unit.  

Press the ON/OFF button to start the unit.  

Press FAN button to select the fan speed: 
AUTO, LOW, MED or HIGH.

Set your desired temperature using the 
TEMP      or  TEMP       button. 

Press the ON/OFF button to start the unit.  

1. Press the MODE button to select HEAT 
mode. 

2.
  

3.
 
Press FAN button to select the fan speed: 
AUTO, LOW, MED or HIGH.

4. 

4

1

3

2

1

3

2

DRY Mode (dehumidifying)

 

NOTE: FAN SPEED cannot be changed in DRY 
mode.

HEAT Mode

 

NOTE:  As outdoor temperature drops, the 
performance of your unit’s HEAT function may 
be affected. In such instances, we recommend 
using this air conditioner in conjunction with 
other heating appliances.

FAN Mode
1. 
2. 

3. 

NOTE: You can’t set temperature in FAN mode. 
As a result, your remote control’s LCD screen 
will not display temperature.
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Setting the TIMER

TIMER ON setting

TIMER OFF setting

TIMER ON & OFF setting(example)

TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

Press TIMER button to initiate
the ON time sequence.

Press Temp. up or down button for
for multiple times to set the desired 
time to turn on the unit.  

Press Temp. up or down button for
for multiple times to set the desired 
time to turn off the unit.  

NOTE:
1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes increments with each 
    press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, 
    press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h,) The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.
    

Point remote to unit and wait 1sec, 
the TIMER ON will be activated.

Press TIMER button to initiate 
the OFF time sequence. Point remote to unit and wait 1sec, 

the TIMER OFF will be activated.

Current
time 1PM

2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

Timer starts 
Unit turns

 

ON
Unit turns

 

OFF

2.5 hours later
5 hours later

3:30PM

Example: If current timer is 1:00PM,
to set the timer as above steps, the
unit will turn on 2.5h later (3:30PM)
and turn off at 6:00PM. 
  

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

x5

xn xn

x10

xn

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

TIMER 

TIMER 

TIMER 
TIMER 
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How to Use Advanced Functions

Swing function

LED DISPLAY

Press Swing button

The horizontal louver will swing up and down 
automatically when pressing Swing button. 
Press again to make it stop.

Keep pressing this button more than 2 seconds, 
the vertical louver swing function is activated. 
(Model dependent)

2s

Keep pressing this button more than 5 seconds, 
the indoor unit will display the actual room 
temperature. Press more than 5 seconds again 
will revert back to display the setting temperature.

Press this button to turn on and turn off 
the display on the indoor unit.

5s

Press LED button Press this button more 
than 5 seconds(some units)

Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable Silence 
function(some units).
Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling 
and heating capacity. Press ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean button while 
operating will cancel silence function.

Silence function

Swing

LED LED

Swing

2s
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ECO function

FP function

LOCK function

Under cooling mode, press this button, the remote controller will adjust the temperature 
automatically to 24  C/75  F, fan speed of Auto to save energy (only when the set temperature 
is less than 24  C/75  F). If the set temperature is above 24  C/75  F, press the ECO button, 
the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged.

NOTE: 
Pressing the ECO button, or modifying the mode or adjusting the set temperature to less 
than 24  C/75  F will stop ECO operation.
Under ECO operation, the set tmeperature should be 24  C/75  F or above, it may result in 
insufficient cooling. If you feel uncomfortable, just press the ECO button again to stop it.

O

O

O

OOO

O

O

OO

Clean

Press ECO button to enter the energy efficient mode.

Note:This function is only available under COOL mode.

ECO operation:

5s5s

Turbo

The unit will operate at high fan speed (while
compressor on) with temperature automatically
set to 8 C/46 F.  

Note: This function is for heat pump air conditioner only. 

2

+ Press together Clean button and Turbo button at the 
same time more than 5 seconds to activate Lock function.
All buttons will not response except pressing these two 
buttons for two seconds again to disable locking.

Press ECO button(some units)

Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 
17  C/62  F or 20  C/68  F(for models RG10B10(D)/BGEF, RG10A11(D)/BGEF) to activate FP 
function.
Press On/Off, Sleep, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.
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SHORTCUT function
Press SHORTCUT button(some units)

Push this button when remote controller is on, the system will automatically
revert back to the previous settings including operating mode, setting 
temperature, fan speed level and sleep feature (if activated).    
If pushing more than 2 seconds, the system will automatically restore the
current operation settings including operating mode, setting temperature,
fan speed level and sleep feature (if activated ).

Clean Function

Press CLEAN button

Airborne bacteria can grow in the moisture that condenses around heat exchanger 
in the unit. With regular use, most of this moisture is evaporated from the unit. 
By pressing the CLEAN button, your unit will clean itself automatically. After cleaning, 
the unit will turn off automatically. Pressing the CLEAN button mid-cycle will cancel
the operation and turn off the unit.  You can use CLEAN as often as you like. 
Note: You can only activate this function  in COOL or DRY mode.
   

Clean

TURBO Function

Press TURBO button

Turbo
When you select Turbo feature in COOL mode, the unit will blow cool air
with strongest wind setting to jump-start the cooling process.
When you select Turbo feature in HEAT mode, for units with Electric heat
elements, the Electric HEATER will activate and  jump-start the heating
process.
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FRESH function(     ) (some units) :

Sleep function(     ) :

SET function

orSET SET OK

Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP    or TEMP
button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the 
OK button to confirm.   
To cancel the selected function, just perform the same procedures as above. 

The SLEEP function is used to decrease 
energy use while you sleep (and don t need 
the same temperature settings to stay 
comfortable). This function can only be 
activated via remote control.   

Note: The SLEEP function is not available
in FAN or DRY mode.  

,

For the detail, see   sleep operation   in 
  USER S MANUAL.  ,

,,
,,

,,
,,

    
When the FRESH function is initiated, the 
ion generator is energized and will help to 
purify the air in the room.

Follow me function(        ):
The FOLLOW ME function enables the remote
control to measure the temperature at its
current location and send this signal to the
air conditioner every 3 minutes interval. 
When using AUTO, COOL or HEAT modes,
measuring ambient temperature from the
remote control(instead of from the indoor 
unit itself) will enable the air conditioner to
optimize the temperature around you and
ensure maximum comfort. 

  If the memory feature is stopped,   OF
  displays for 3 seconds on the screen.
  While the memory feature is activated, 
  press the ON/OFF button, shift the mode
  or power failure will not cancel the Follow
  me function.

NOTE: Press and hold Turbo button for 
seven seconds to start/stop memory 
feature of Follow Me function. 
   If the memory feature is activated,  On
   displays for 3 seconds on the screen.

AP function(        )(some units) :     
    

Choose AP mode to do wireless network 
configuration. For some units, it doesn’t
work by pressing the SET button. To enter
the AP mode, continuously press the LED
button seven times in 10 seconds.   

  Press the SET button to scroll through operation functions as follows: 
Fresh  (     )    Sleep (     )    Follow Me(    )    AP mode(    )  
[  ]: If your remote controller has Fresh and Sleep button, you can not use the SET button to select 
      the Fresh and Sleep feature. 

  *
*

*

“     ”

“     ”



CR275-RG10(D)
16117000A37344
2020.07.31

The design and specifications are subject to change without prior 
notice for product improvement. Consult with the sales agency or 
manufacturer for details.



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το κλιματιστικό μας. Διαβάστε προσεκτικά 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα μονάδα κλιματισμού. 
Βεβαιωθείτε ότι θα διαφυλάξετε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
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Προδιαγραφές Τηλεχειριστηρίου

Μοντέλο

RG10B(D)/BGEF, RG10B(D1)/BGEFU1, RG10B1(D)/BGEF, 
RG10B2(D)/BGCEF, RG10B10(D)/BGEF, RG10A4(D)/BGEF, 
RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D)/BGEF, RG10A5(D1)/
BGEFU1, RG10A5(D1)/BGCEFU1, RG10A5(D)/BGCEF, 
RG10A11(D)/BGEF,

Ονομαστική ηλεκτρική τάση 3,0V (ξηρές μπαταρίες R03/LR03×2)

Εύρος Λήψης Σήματος 8 μέτρα

Περιβάλλον -5°C~60°C(23°F~140°F)

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

1

6

2

5 4

My  Mode F

Swing

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

3
AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

ΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΑΤΉΣΤΕ ΤΟ POWER 
(ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ MODE 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ)  

ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗ FAN SPEED 
(ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)  

ΕΠΙΛΟΓΗ TEMPERATURE 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) 

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ?
Ανατρέξτε στις ενότητες Πώς να Χρησιμοποιήσετε τις Βασικές Λειτουργίες και Πώς να 
Χρησιμοποιήσετε τις Προχωρημένες Λειτουργίες σε αυτό το εγχειρίδιο για μια αναλυτική 
περιγραφή της χρήσης του κλιματιστικού σας.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 ● Τα σχέδια πάνω στα κουμπιά στη μονάδα σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς απο αυτά που 

παρουσιάζονται εδώ.
 ● Εάν η μονάδα δεν έχει υποστηρίζει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, το να πατήσετε το κουμπί 

αυτής της λειτουργίας ,πάνω στο τηλεχειριστήριο δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
 ● Όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της «Παρουσίασης του τηλεχειριστηρίου» και του 

«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» στην περιγραφή της λειτουργίας, υπερισχύει η περιγραφή του 
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ».
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Χειρισμός του Τηλεχειριστηρίου
Τοποθέτηση και Αντικατάσταση Μπαταριών
Η μονάδα κλιματισμού μπορεί να διαθέτει δύο 
μπαταρίες (ορισμένες μονάδες). Τοποθετήστε τις 
μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο πριν τη χρήση.  
1.  Σύρετε το πίσω καπάκι του τηλεχειριστηρίου 

προς τα κάτω για να αποκαλύψετε την 
υποδοχή για τις μπαταρίες.

2.  Τοποθετήστε τις μπαταρίες, δείχνοντας 
προσοχή στους θετικούς (+) και αρνητικούς (-) 
πόλους, έτσι ώστε να τοποθετηθούν σωστά οι 
μπαταρίες.

3.  Σύρετε το καπάκι προς τα πάνω για να 
κλείσετε την υποδοχή.

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Για μέγιστη απόδοση προϊόντος:

 ● Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή 
μπαταρίες διαφορετικών τύπων.

 ● Μην αφήνετε τις μπαταρίες στο 
τηλεχειριστήριο, αν δεν σκοπεύετε 
να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 
περισσότερο από 2 μήνες.

 ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Μην διαθέτετε τις μπαταρίες ώς αδιαχώριστα 
αστικά απόβλητα. Ανατρέξτε στους τοπικούς 
νόμους για σωστή διάθεση των μπαταριών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ● Το τηλεχειριστήριο πρέπει να χρησιμοποιείτε 

σε απόσταση μέχρι 8 μέτρα απο τη μονάδα.
 ● Η μονάδα θα κάνει ‘μπιπ’ όταν ληφθεί σήμα 

απο το τηλεχειριστήριο.
 ● Οι κουρτίνες, άλλα υλικά καθώς και η 

άμεση επαφή με φως του ηλίου μπορεί να 
παρεμποδίσει τη λειτουργία των υπέρυθρων 
δεκτών σήματος.

 ● Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το 
τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για περισσότερο απο 2 
μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η συσκευή θα μπορούσε να συμμορφωθεί με 
τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμόυς. 

 ● Στον Καναδά, θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).  

 ● Στις ΗΠΑ, αυτή η συσκευή έχει συμμόρφωση 
με το κομμάτι 15 των κανονών FCC. Η 
λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο 
προϋποθέσεις:

(1)  Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει άσχημα 
παράσιτα και

(2)  Η συσκευή αυτή πρέπει να δεχτεί κάθε 
παράσιτο που δέχεται ακόμα και τα παράσιτα 
από ανεπιθύμητες λειτουργίες.

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει 
διαπιστωθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για 
να χαρακτηριστεί ως ψηφιακή συσκευή Κλάσης 
Β, σύμφωνα με τους κανόνες στο κομμάτι 15 
των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν ορισθεί 
για να προσφέρουν λογική προστασία προς 
αποφυγή βλαβερής παρεμβολής σε σπιτική 
εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, 
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και 
δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, 
μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στις 
ραδιοσυχνότητες. Ωστόσο, δεν εγγυάται κανέις 
πως δεν θα υπάρξει κάποια παρεμβολή σε μια 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή 
όντως προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές σε 
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήματα, το οποίο 
μπορεί να διαπιστωθεί με το να δοκιμάσετε 
να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε 
τον εξοπλισμό, ο χρήστης συνίσταται να 
προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με 
κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: 

 ● Αλλάξτε κατεύθυνση ή θέση στην κεραία.
 ● Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του 

εξοπλισμού και του δέκτη.
 ● Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που είναι σε 

διαφορετική ασφάλεια απο αυτή που είναι η 
πρίζα του δέκτη.

 ● Επικοινωνήστε με τον διανομέα ή με κάποιον 
έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για 
βοήθεια.

 ● Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις που δεν 
είναι εγκεκριμένες απο τον φορέα που 
είναι υπεύθυνος για συμμόρφωση μπορεί 
να στερήσει το δικαίωμα λειτουργίας του 
εξοπλισμού απο τον χρήστη. 
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Κουμπιά και λειτουργίες
Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας κλιματιστικό, βεβαιωθείτε πως έχετε εξοικειωθεί με 
το τηλεχειριστήριό του. Τα παρακάτω αποτελούν μια σύντομη εισαγωγή για το τηλεχειριστήριο. Για 
οδηγίες σχετικά με το πως να λειτουργήσετε το κλιματιστικό σας, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να 
Χρησιμοποιήσετε τις Βασικές Λειτουργίες σε αυτό το εγχειρίδιο.  

ON/OFF 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα.

TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ) 
Αυξάνει τη θερμοκρασία σε 
βήματα 1°C (1°F). Η μέγιστη 
θερμοκρασία είναι 30°C 
(86°F). 

SET (ΡΎΘΜΙΣΗΣ)
Μεταβαίνει στις λειτουργίες 
λειτουργίας ως εξής:
Fresh (Φρέσκο) ( ) → Follow 
Me (Ακολούθησέ με) ( ) → AP 
mode (λειτουργία AP) ( ) → 
Fresh (Φρέσκο)...
Το επιλεγμένο σύμβολο θα 
αναβοσβήνει στην περιοχή της 
οθόνης, πατήστε το κουμπί OK 
για επιβεβαίωση. 

TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ)   
Μειώνει τη θερμοκρασία σε 
βήματα του 1°C (1°F).
Η ελάχιστη θερμοκρασία 
είναι 17°C(62°F). 

FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)
Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
με την παρακάτω σειρά:
AUTO→ LOW→ MED→ HIGH 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ→ ΧΑΜΗΛΗ→ ΜΕΣΑΙΑ→ 
ΥΨΗΛΗ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κρατήσετε πατημένο 
αυτό το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, 
θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Silence 
(Σιωπή).

SWING (ΚΟΎΝΙΑ)
Ξεκινά και σταματά την οριζόντια κίνηση 
της λαβής. Κρατήστε πατημένο για 2 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία αυτόματης αιώρησης κάθετης 
περσίδας.

SHORTCUT (ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ)
Χρησιμοποιείται για την 
επαναφορά των τρεχουσών 
ρυθμίσεων ή την επανάληψη 
προηγούμενων ρυθμίσεων.
CLEAN (ΚΑΘΑΡΉ)
Χρησιμοποιείται για την 
εκκίνηση/διακοπή της 
λειτουργίας Self Clean 
(Αυτοκαθαρισμός).
LED
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί 
την οθόνη LED της εσωτερικής 
μονάδας και τον βομβητή του 
κλιματιστικού (εξαρτάται από το 
μοντέλο), τα οποία δημιουργούν 
ένα άνετο και ήσυχο περιβάλλον.
Turbo (Τούρμπο)
Επιτρέπει τη μονάδα να 
φτάσει στην προκαθορισμένη 
θερμοκρασία στο συντομότερο 
δυνατό χρονικό διάστημα.

TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
για ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της μονάδας

ΟΚ
Χρησιμοποιείται για την 
επιβεβαίωση των επιλεγμένων 
λειτουργιών

SLEEP (ΎΠΝΟΣ)
Εξοικονομεί ενέργεια κατά τη 
διάρκεια του ύπνου.

MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Πλοηγηθείτε στις επιλογές 
λειτουργίας με την παρακάτω σειρά: 
AUTO → COOL → DRY → HEAT 
→ FAN (ΑΥΤΟΜΑΤΟ→ΚΡΥΟ→ 
ΞΗΡΟ→ΖΕΣΤΗ→ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία HEAT 
(ΖΕΣΤΗ) δεν υποστηρίζεται από τη 
συσκευή μόνο για ψύξη.

 

 

 

Μοντέλο:  RG10B(D)/BGEF & RG10B(D1)/BGEFU1 (η λειτουργία Fresh (Φρέσκο) δεν είναι 
διαθέσιμη) 
RG10B2(D)/BGCEF (Μόνο μοντέλα ψύξης, η λειτουργία AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) και η 
λειτουργία HEAT (ΖΕΣΤΗ) δεν είναι διαθέσιμες) 
RG10B10(D)/BGEF(20-28°C).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το μοντέλο RG10B(D1)/BGEFU1,  &  αν πατήσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά & 
για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη της θερμοκρασίας θα εναλλάσσεται μεταξύ της κλίμακας °C και °F.
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Fresh

ON/
OFF(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη 
μονάδα.
TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ) 
Αυξάνει την θερμοκρασία σε 
βήματα του 1°C.
Η Μέγιστη θερμοκρασία 
είναι 30 ° C.

SET (ΡΎΘΜΙΣΗΣ)
Η κύλιση των λειτουργιών 
λειτουργίας έχει ως εξής:
Follow Me (Ακολούθησέ με) 
( ) →AP mode (λειτουργία 
AP) ( ) →Follow 
Me(Ακολούθησέ με) ( )...
Το επιλεγμένο σύμβολο θα 
αναβοσβήνει στην περιοχή 
της οθόνης, πατήστε το 
κουμπί OK για επιβεβαίωση.

TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ) 
Μειώνει τη θερμοκρασία σε 
βήματα του 1°C. Η Ελάχιστη 
θερμοκρασία είναι 17 ° C.

FAN SPEED (ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ)

Επιλέξτε την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα με την παρακάτω σειρά:
AUTO → LOW → MED → HIGH 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ → ΧΑΜΗΛΗ → 
ΜΕΣΑΙΑ → ΥΨΗΛΗ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κρατήσετε πατημένο 
αυτό το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, 
θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
Silence (Σιωπή).

SWING (ΚΟΎΝΙΑ)
Ξεκινά και σταματά την 
οριζόντια κίνηση της λαβής. 
Κρατήστε πατημένο για 
2 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
αυτόματης αιώρησης κάθετης 
περσίδας.

FRESH (ΦΡΈΣΚΟ) 
Χρησιμοποιείται για την έναρξη/
διακοπή της λειτουργίας Fresh 
(Φρέσκο).

CLEAN (ΚΑΘΑΡΉ)
Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση/
διακοπή της λειτουργίας Self 
Clean (Αυτοκαθαρισμός).

LED
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την 
οθόνη LED της εσωτερικής μονάδας 
και τον βομβητή του κλιματιστικού 
(εξαρτάται από το μοντέλο), τα οποία 
δημιουργούν ένα άνετο και ήσυχο 
περιβάλλον.

Turbo (Τούρμπο)
Επιτρέπει τη μονάδα να φτάσει 
στην προκαθορισμένη θερμοκρασία 
στο συντομότερο δυνατό χρονικό 
διάστημα.

TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
για ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της μονάδας

ΟΚ
Χρησιμοποιείται για την 
επιβεβαίωση των επιλεγμένων 
λειτουργιών

SLEEP (ΎΠΝΟΣ)
Εξοικονομεί ενέργεια κατά τη 
διάρκεια του ύπνου.

MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Πλοηγηθείτε στις επιλογές 
λειτουργίας με την παρακάτω σειρά: 
AUTO → COOL → DRY → HEAT 
→ FAN (ΑΥΤΟΜΑΤΟ→ΚΡΥΟ→ 
ΞΗΡΟ→ΖΕΣΤΗ→ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία HEAT 
(ΖΕΣΤΗ) δεν υποστηρίζεται από τη 
συσκευή μόνο για ψύξη.

Μοντέλο:  RG10B1(D)/BGEF
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ON/OFF 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Ενεργοποιεί και 
απενεργοποιεί τη μονάδα.
TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ) 

TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ) 

FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)

SWING (ΚΟΎΝΙΑ)

SET (ΡΎΘΜΙΣΗΣ)

Αυξάνει τη θερμοκρασία σε 
βήματα 1°C (1°F).
Η μέγιστη θερμοκρασία είναι 
30°C (86°F).

Μειώνει τη θερμοκρασία 
ανά 1°C(1°F). Η ελάχιστη 
θερμοκρασία είναι 
17°C(62°F). 

Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
με την παρακάτω σειρά:
AUTO → LOW → MED → HIGH 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ → ΧΑΜΗΛΗ → ΜΕΣΑΙΑ 
→ ΥΨΗΛΗ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κρατήσετε πατημένο 
αυτό το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, 
θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Silence 
(Σιωπή).

Ξεκινά και σταματά την οριζόντια 
κίνηση της λαβής. Κρατήστε 
πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
αυτόματης αιώρησης κάθετης 
περσίδας.

Μεταβαίνει στις λειτουργίες 
λειτουργίας ως εξής:
Fresh (Φρέσκο) ( ) → Sleep 
(Ύπνοσ) ( ) → Follow Me 
(Ακολούθησέ με) ( ) → AP 
mode (λειτουργία AP) ( ) → 
Fresh (Φρέσκο)...
Το επιλεγμένο σύμβολο θα 
αναβοσβήνει στην περιοχή της 
οθόνης, πατήστε το κουμπί OK 
για επιβεβαίωση.

MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Πλοηγηθείτε στις επιλογές 
λειτουργίας με την παρακάτω σειρά: 
AUTO → COOL → DRY → HEAT → 
FAN (ΑΥΤΟΜΑΤΟ→ΚΡΥΟ→ΞΗΡΟ
→ΖΕΣΤΗ→ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία HEAT 
(ΖΕΣΤΗ) δεν υποστηρίζεται από τη 
συσκευή μόνο για ψύξη.

ECO
Πατήστε αυτό το κουμπί για 
να εισέλθετε στην ενεργειακά 
αποδοτική λειτουργία.

ΟΚ
Χρησιμοποιείται για την 
επιβεβαίωση των επιλεγμένων 
λειτουργιών
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
της μονάδας
SHORTCUT (ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ)
Χρησιμοποιείται για την 
επαναφορά των τρεχουσών 
ρυθμίσεων ή την επανάληψη 
προηγούμενων ρυθμίσεων.

CLEAN (ΚΑΘΑΡΉ)
Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση/
διακοπή της λειτουργίας Self Clean 
(Αυτοκαθαρισμός).

LED
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την 
οθόνη LED της εσωτερικής μονάδας 
και τον βομβητή του κλιματιστικού 
(εξαρτάται από το μοντέλο), τα 
οποία δημιουργούν ένα άνετο και 
ήσυχο περιβάλλον.

Turbo (Τούρμπο)
Επιτρέπει στη μονάδα να 
φτάσει στην προκαθορισμένη 
θερμοκρασία στο συντομότερο 
δυνατό χρόνο.

Μοντέλο:  RG10A4(D)/BGEF, RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D)/BGEF, 
RG10A5(D1)/BGEFU1 RG10A5(D)/BGCEF & RG10A5(D1)/BGCEFU1 
(Μοντέλα μόνο για ψύξη, Η λειτουργία AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) και η λειτουργία 
HEAT (ΖΕΣΤΗ) δεν είναι διαθέσιμες), 
RG10A11(D)/BGEF(20-28°C).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για τα μοντέλα RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D1)/BGEFU1 και RG10A5(D1)/
BGCEFU1, αν πατήσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά  &  για 3 δευτερόλεπτα, 
η ένδειξη της θερμοκρασίας θα εναλλάσσεται μεταξύ της κλίμακας °C & °F. Η 
λειτουργία Fresh (Φρέσκο) δεν είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα RG10A4(D)/BGEF 
και RG10A4(D1)/BGEFU1.
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Ενδείξεις Απομακρυσμένης Οθόνης
Πληροφορίες εμφανίζονται όταν το κοντρόλ έχει ρεύμα.

Οθόνη λειτουργίας Fresh (Φρέσκο) (ορισμένες μονάδες)
(Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
Fresh (Φρέσκο))

Οθόνη λειτουργίας Sleep (Ύπνοσ)

Οθόνη λειτουργίας Follow me (Ακολούθησέ με)

Οθόνη χαρακτηριστικών ασύρματου ελέγχου

Οθόνη ανίχνευσης χαμηλής μπαταρίας (Αν 
αναβοσβήνει)

Η Ένδειξη Μετάδοσης Ανάβει 
όταν το τηλεχειριστήριο στέλνει 
κάποιο σήμα στη μονάδα 
εσωτερικού χώρου 

Οθόνη TIMER ON 
(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Οθόνη TIMER OFF 
(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)

 Οθόνη λειτουργίας 
Silence (Σιγαση)

Οθόνη FAN SPEED 
(ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ)
Εμφανίζεται η επιλεγμένη Ταχυτητα 
ανεμιστηρα:

LOW (ΧΑΜΗΛΗ) 

MED (ΜΕΣΑΙΑ) 

HIGH (ΥΨΗΛΗ) 

AUTO (ΑΥΤΌΜΑΤΟ) 

Αυτή η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί 
να ρυθμιστεί σε λειτουργία AUTO 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ) ή DRY (ΞΗΡΟ). 

Οθόνη MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Δείχνει την ενεργή λειτουργία, 
περιλαμβανομένων:    

Οθόνη ECO (ορισμένες 
μονάδες)
Εμφανίζεται όταν είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία 
ECO
Οθόνη LOCK 
(ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ)
Εμφανίζεται όταν είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία 
LOCK (ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ).

Οθόνη Temperature/Timer/
Fan speed (θερμοκρασίας/
Χρονοδιακόπτη/Ταχύτητας 
ανεμιστήρα)
Εμφανίζει την προεπιλεγμένη 
θερμοκρασία ή την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα ή τη 
ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
όταν χρησιμοποιείτε 
λειτουργίες TIMER ON/
OFF (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ).
• Εύρος θερμοκρασίας: 

17-30 °C/62-86 °F 
(20-28 °C)  
(Εξαρτάται από το μοντέλο)

• Εύρος ρύθμισης 
χρονοδιακόπτη: 
0-24 ώρες

Αυτό το σημείο παραμένει 
κενό όταν βρίσκεται η 
μονάδα σε λειτουργία FAN 
(ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ).

Σημειωση:
Όλες οι ενδείξεις στο σχέδιο είναι για ξεκάθαρη παρουσίαση. Αλλά κατά τη διάρκεια κανονικής 
λειτουργίας μόνο τα σχετικές ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη.
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Πώς να Χρησιμοποιήσετε τις Βασικές Λειτουργίες
Βασική λειτουργία
ΠΡΟΣΟΧΉ! Πριν από τη λειτουργία, 
βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι 
συνδεδεμένη και ότι υπάρχει διαθέσιμη 
τροφοδοσία.

1
3

2

Λειτουργία COOL (ΔΡΟΣΕΡΌΣ)
1. Πατήστε το κουμπί MODE 

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να επιλέξετε τη 
λειτουργία COOL (ΔΡΟΣΕΡΌΣ). 

2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία 
χρησιμοποιώντας το κουμπί TEMP 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ)  ή TEMP 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ) .

3. Πατήστε το κουμπί FAN 
(ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) για να επιλέξτε την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα: ΑΥΤΟΜΑΤΟ, 
ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ ή ΥΨΗΛΗ.

4. Πατήστε το κουμπί ON/
OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να εκκινήσετε 
τη μονάδα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας για τις 
μονάδες είναι 17-30°C (62-86°F)/20-28 °C. 
Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία σε βήματα 1°C (1°F). 

Λειτουργία AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)
Στη λειτουργία AUTO, η μονάδα θα επιλέξει 
αυτόματα τη λειτουργία COOL (ΔΡΟΣΕΡΌΣ), 
FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) ή HEAT (ΖΕΣΤΗ) με 
βάση τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
1. Πιέστε το κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ) για 

να επιλέξετε AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ).
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία 

χρησιμοποιώντας το κουμπί TEMP 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ)  ή TEMP 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ) .

3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για 
να εκκινήσετε τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ 
δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία 
AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ). 

1

3

2

4
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1

3

2

Λειτουργία FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ)
1. Πατήστε το κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

για να επιλέξετε τη λειτουργία FAN 
(ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ).  

2. Πατήστε το κουμπί FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) 
για να επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ ή ΥΨΗΛΗ.

3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για 
να εκκινήσετε τη μονάδα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη 
θερμοκρασία σε λειτουργία FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ). 
Έτσι, η οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου σας δεν θα 
αναγράφει την θερμοκρασία.

1

3

2

4

Λειτουργία DRY (ΞΗΡΟ) (αφύγρανση)
1. Πιέστε το κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ) για 

να διαλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε 
DRY (ΞΗΡΟ). 

2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία 
χρησιμοποιώντας το κουμπί TEMP 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ)  ή TEMP 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ) .

3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για 
να εκκινήσετε τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ δεν 
μπορεί να αλλάξει σε λειτουργία DRY (ΞΗΡΟ). 

1
3

2

Λειτουργία HEAT (ΖΕΣΤΗ)
1. Πατήστε το κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για 

να επιλέξετε τη λειτουργία HEAT (ΖΕΣΤΗ). 
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία 

χρησιμοποιώντας το κουμπί TEMP 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ)  ή TEMP 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ) .

3. Πατήστε το κουμπί FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) 
για να επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ ή ΥΨΗΛΗ.

4. Πατήστε το κουμπί ON/OFF 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για 
να εκκινήσετε τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς η εξωτερική θερμοκρασία 
πέφτει, μπορεί να επηρεαστεί η αποδοτικότητα της 
λειτουργίας HEAT (ΖΕΣΤΗ) της μονάδας. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε αυ΄το 
το κλιματιστικό σε συνδυασμό με κάποια άλλη 
συσκευή θέρμανσης.
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Ρύθμιση του TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)
TIMER ON/OFF (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)- Ρυθμίστε το 
χρονικό διάστημα μετά το οποίο η μονάδα θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται αυτόματα.

Ρύθμιση TIMER ON (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)
Πατήστε το πλήκτρο TIMER 
(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) 
για να ξεκινήσετε την 
ακολουθία χρόνου ON 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Πατήστε το κουμπί Temp. up or down 
(Θερμοκρασία επάνω ή Θερμοκρασία 
κάτω) για πολλές φορές για να ρυθμίσετε 
την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης της 
μονάδας.  

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο 
στη μονάδα και περιμένετε 1 
δευτερόλεπτο,  η λειτουργία 
TIMER ON (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) θα ενεργοποιηθεί.

TIMER x5

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

Ρύθμιση TIMER OFF (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)
Πατήστε το πλήκτρο TIMER 
(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) για να 
ξεκινήσει η χρονική ακολουθία 
OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Πατήστε Temp. up or down (Θερμοκρασία 
επάνω ή Θερμοκρασία κάτω) για πολλές 
φορές για να ρυθμίσετε την επιθυμητή 
ώρα για να απενεργοποιήσετε τη 
μονάδα.  

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο 
στη μονάδα και περιμένετε 1 
δευτερόλεπτο, η λειτουργία 
TIMER OFF (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) θα ενεργοποιηθεί.

TIMER x10

ON/OFF

MODE
FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1.  Κατά τη ρύθμιση του TIMER ON (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) ή του TIMER OFF (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ), ο χρόνος θα αυξηθεί κατά 30 λεπτά με κάθε πάτημα, έως και 10 ώρες. Μετά τις 10 ώρες και μέχρι τις 
24, θα αυξάνεται σε βήματα της 1 ώρας. (Για παράδειγμα, πατήστε 5 φορές για να πάρετε 2,5 ώρες και πατήστε 10 φορές για 
να πάρετε 5 ώρες). Ο χρονιστής θα επανέλθει στο 0,0 μετά τις 24.

2.  Ακυρώστε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες ρυθμίζοντας τον χρονοδιακόπτη σας σε 0,0h.

Ρύθμιση TIMER ON & OFF (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) (παράδειγμα)
Να θυμάστε πως οι χρονικές περίοδοι που εισάγεται και στις 2 λειτουργίες είναι σχετικές με την ώρα που τις εισάγετε.

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

xn xnxn
TIMER 

TIMER 

2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

  

3:30PM

Ο 
Χρονοδιακόπτης 

ξεκινά

Η μονάδα ανοίγει Η μονάδα ανοίγει
ON (ΕΝΕΡΓ- 
ΟΠΟΙΗΣΗΣ)

OFF (ΑΠΕΝΕΡ- 
ΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Τωρινή 
ώρα 1μ.μ.

2,5 ώρες μετά
5 ώρες μετά

Παράδειγμα: Αν ο τρέχων 
χρονοδιακόπτης είναι 1:00 μ.μ., για 
να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ως 
τα παραπάνω βήματα, η συσκευή θα 
ενεργοποιηθεί 2,5 ώρες αργότερα (3:30 
μ.μ.) και θα σβήσει στις 6:00 μ.μ. 
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Πώς να Χρησιμοποιήσετε τις Προχωρημένες Λειτουργίες 
Λειτουργία Swing (Κούνια)
Πατήστε το κουμπί Swing (Κούνια)

Swing

2s

Swing

Η οριζόντια περσίδα θα ανοίξει και θα πέσει 
αυτόματα όταν πατάτε το πλήκτρο Swing 
(Κούνια). Πατήστε ξανά για να σταματήσετε.

Συνεχίστε να πατάτε αυτό το κουμπί 
για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, 
ενεργοποιείται η λειτουργία κάθετης 
ολίσθησης. (Εξαρτάται από το μοντέλο)

Οθόνη LED

LED
Πατήστε το κουμπί LED

5s

LED
Πατήστε αυτό το κουμπί 
περισσότερο από 5 
δευτερόλεπτα (ορισμένες 
μονάδες)

Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε 
την οθόνη στην εσωτερική μονάδα.

Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για 
πάνω από 5 δευτερόλεπτα, μέχρι που 
η εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει την 
πραγματική θερμοκρασία δωματίου. 
Συνεχίστε να πιέζεται για 5 δευτερόλεπτα 
και θα επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής 
θερμοκρασίας.

Λειτουργία Silence (Σιωπή)

2s
Κρατήστε πατημένο το κουμπί Fan (Ανεμιστήρα) για περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Silence (Σιωπή) (ορισμένες μονάδες).
Λόγω της χαμηλής συχνότητας λειτουργίας του συμπιεστή, μπορεί να 
οδηγήσει σε ανεπαρκή ικανότητα ψύξης και θέρμανσης. Πατήστε το πλήκτρο 
ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ), Mode (Λειτουργία), 
Sleep (Ύπνοσ), Turbo (Τούρμπο) ή Clean (Καθαρή) κατά τη λειτουργία, θα 
ακυρωθεί η λειτουργία silence (σιωπή).
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Λειτουργία ECO

Πατήστε το κουμπί ECO (ορισμένες μονάδες)

Πατήστε το κουμπί ECO για να εισέλθετε στην ενεργειακά αποδοτική 
λειτουργία.
Σημείωση:Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία COOL 
(ΔΡΟΣΕΡΌΣ).

Λειτουργία ECO:
Στη λειτουργία ψύξης, πατήστε αυτό το κουμπί, το τηλεχειριστήριο θα ρυθμίσει αυτόματα τη 
θερμοκρασία στους 24 °C/75 °F, την ταχύτητα του ανεμιστήρα Auto για εξοικονόμηση ενέργειας (μόνο 
όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 24 °C/75 °F). Εάν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πάνω 
από 24 ° C/75 °F, πατήστε το κουμπί ECO, και η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα αλλάξει στην αυτόματη, 
ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Πατώντας το πλήκτρο ECO ή τροποποιώντας τη λειτουργία ή ρυθμίζοντας τη ρυθμισμένη θερμοκρασία 
σε λιγότερο από 24 ° C/75 °F θα προκληθεί σταματημός της λειτουργίας ECO.
Σε λειτουργία ECO, η ρυθμισμένη θερμοκρασία πρέπει να είναι 24 ° C/75 °F ή μεγαλύτερη. μπορεί 
να οδηγήσει σε ανεπαρκή ψύξη. Εάν αισθάνεστε άβολα, απλά πατήστε ξανά το κουμπί ECO για να 
σταματήσετε τη λειτουργία αυτή.

Λειτουργία FP

2
Η μονάδα θα λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα 
ανεμιστήρα (ενώ ο συμπιεστής είναι 
ενεργοποιημένος) με τη θερμοκρασία να ρυθμίζεται 
αυτόματα στους 8 °C/46 °F.

Σημειωση: Αυτή η λειτουργία είναι μόνο για κλιματιστικό με αντλία θερμότητας.
Πιέστε αυτό το κουμπί 2 φορές κατά τη διάρκεια ενός δευτερολέπτου στη λειτουργία HEAT (ΖΕΣΤΗ) και 
θερμοκρασία ρύθμισης 17 °C/62 °F ή 20 °C/68 °F (για τα μοντέλα RG10B10(D)/BGEF, RG10A11(D)/
BGEF) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FP.
Πατήστε τα κουμπιά On/Off (Ενεργοποιηση/Απενεργοποιηση), Sleep (Ύπνοσ), Mode (Λειτουργία), Fan 
(Ανεμιστήρασ) και Temp. (Θερμοκρασία) κατά τη διάρκεια λειτουργίας για να την απενεργοποιήσετε.

Λειτουργια LOCK (ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ)

Clean

5s5s

Turbo+
Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί Clean (Καθαρισμοσ) 
και το κουμπί Turbo (Τούρμπο) για περισσότερο από 5 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Lock 
(Κλειδώματοσ). Όλα τα κουμπιά δεν θα απαντήσουν, 
εκτός από το πάτημα αυτών των δύο κουμπιών για δύο 
δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα.
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Λειτουργία SHORTCUT (ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ)

Πατήστε το κουμπί SHORTCUT (ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ) (ορισμένες μονάδες)

Πατήστε αυτό το κουμπί όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, 
το σύστημα θα επανέλθει αυτομάτως στις προηγούμενές του ρυθμίσεις 
συμπεριλαμβανομένων των επιλογών λειτουργίας του, την ρυθμισμένη 
θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τη λειτουργία ύπνου (εάν είχε 
ενεργοποιηθεί).
Εάν πιέσετε περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα επαναφέρει 
αυτόματα τις τρέχουσες ρυθμίσεις λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων του 
τρόπου λειτουργίας, της θερμοκρασίας ρύθμισης, του επιπέδου ταχύτητας 
του ανεμιστήρα και της λειτουργίας αναστολής λειτουργίας (εάν είχε 
ενεργοποιηθεί).

Λειτουργία Clean (Καθαρισμοσ)

Πατήστε το πλήκτρο CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)

Clean

Τα αερομεταφερόμενα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν στην υγρασία που 
συμπυκνώνεται γύρω από τον εναλλάκτη θερμότητας της μονάδας. Με κανονική 
χρήση, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υγρασίας θα εξατμιστεί από τη μονάδα. 
Πατώντας το κουμπί CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ), η μονάδα σας θα καθαριστεί 
αυτόματα. Μετά τον καθαρισμό, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 
Πατώντας το κουμπί CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) στη μέση του κύκλου θα ακυρωθεί 
η λειτουργία και θα απενεργοποιηθεί η μονάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το 
CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) όσο συχνά θέλετε. 
Σημειωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο στη λειτουργία  
COOL (ΔΡΟΣΕΡΌΣ) ή DRY (ΞΗΡΟ).

Λειτουργία TURBO (ΤΟΎΡΜΠΟ) 

Πατήστε το κουμπί TURBO (ΤΟΎΡΜΠΟ) 

Turbo
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Turbo (Τούρμπο) στη λειτουργία COOL 
(ΔΡΟΣΕΡΌΣ), η μονάδα θα φυσήξει δροσερό αέρα με την ισχυρότερη ρύθμιση 
ανέμου για να ξεκινήσει γρήγορα η διαδικασία ψύξης.
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Turbo (Τούρμπο) στη λειτουργία HEAT (ΖΕΣΤΗ) 
, για μονάδες με ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία, η ηλεκτρική ΘΕΡΜΑΝΣΗ θα 
ενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει τη διαδικασία θέρμανσης.
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Λειτουργία SET (ΡΎΘΜΙΣΗΣ)

SET SET OKή

• Πατήστε το κουμπί SET (ΡΎΘΜΙΣΗΣ) για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας και, στη συνέχεια, 
πατήστε το κουμπί SET (ΡΎΘΜΙΣΗΣ) ή το κουμπί TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)  ή το κουμπί TEMP 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)  για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Το επιλεγμένο σύμβολο θα 
αναβοσβήνει στην περιοχή της οθόνης, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.   

• Για να ακυρώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, εκτελέστε τις ίδιες διαδικασίες όπως παραπάνω. 
• Πατήστε το κουμπί SET (ΡΎΘΜΙΣΗΣ) για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες ως εξής: 

Fresh* (Φρέσκο) ( ) → Sleep* (Ύπνοσ) ( ) → Follow Me (Ακολούθησέ με) ( ) →  AP mode 
(λειτουργία AP) ( )
[*]:  Εάν το τηλεχειριστήριό σας διαθέτει κουμπί Fresh (Φρέσκο) και Sleep (Ύπνοσ), δεν μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το κουμπί SET (ΡΎΘΜΙΣΗΣ) για να επιλέξετε τη λειτουργία Fresh (Φρέσκο) 
και Sleep (Ύπνοσ).

Λειτουργία FRESH (ΦΡΈΣΚΟ) ( )(ορισμένες 
μονάδες) :
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία FRESH 
(ΦΡΈΣΚΟ), η γεννήτρια ιόντων ενεργοποιείται 
και συμβάλλει στον καθαρισμό του αέρα του 
δωματίου.

Λειτουργία Sleep (Ύπνοσ) ( ) :
Η λειτουργία SLEEP (ΎΠΝΟΣ) χρησιμοποιείται 
για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όσο 
κοιμάστε (και δεν χρειάζεστε τις ίδιες ρυθμίσεις 
θερμοκρασίας για να παραμείνετε άνετα). Αυτή η 
λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω 
του τηλεχειριστηρίου.   
Για λεπτομέρειες δείτε το «λειτουργία ύπνου» στο 
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ».

Σημειωση:  Η λειτουργία SLEEP (ΎΠΝΟΣ) δεν 
είναι διαθέσιμοι για τις λειτουργίες 
FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) ή DRY 
(ΞΗΡΟ).

Λειτουργία AP ( ) (ορισμένες μονάδες) :
Επιλέξτε τη λειτουργία AP για να 
πραγματοποιήσετε τη διαμόρφωση του 
ασύρματου δικτύου. Για ορισμένες μονάδες, 
δεν λειτουργεί με το πάτημα του κουμπιού SET 
(ΡΎΘΜΙΣΗΣ). Για να εισέλθετε στη λειτουργία 
AP, πατήστε συνεχώς το κουμπί LED επτά φορές 
μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία Follow me (Ακολούθησέ με) ( ):
Η λειτουργία FOLLOW ME (ΑΚΟΛΟΎΘΗΣΈ 
ΜΕ) επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να μετρήσει 
τη θερμοκρασία στην τρέχουσα θέση του και 
να στείλει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό κάθε 
3 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείται τις λειτουργίες 
AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), COOL (ΔΡΟΣΕΡΌΣ) ή 
HEAT (ΖΕΣΤΗ), η μέτρηση της θερμοκρασίας του 
γύρω περιβάλλοντος απο το τηλεχειριστήριο(και 
όχι απο την μονάδα εσωτερικού χώρου) θα 
δώσει τη δυνατότητα στο κλιματιστικό να 
προσαρμόσει τη θερμοκρασία της θέσης σας για 
να διασφαλιστεί η μέγιστη άνεση σας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
κουμπί Turbo (Τούρμπο) για επτά δευτερόλεπτα 
για να εκκινήσετε/διακόψετε τη λειτουργία μνήμης 
της λειτουργίας Follow Me (Ακολούθησέ Με) . 
• Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία μνήμης, στην 

οθόνη εμφανίζονται για 3 δευτερόλεπτα η 
ένδειξη «On (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)».

• Αν η λειτουργία μνήμης σταματήσει, 
εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα «OF» για 3 
δευτερόλεπτα.

• Ενώ η λειτουργία μνήμης είναι 
ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί ON/OFF 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), 
μετακινήστε τη λειτουργία ή διακοπή ρεύματος 
δεν ακυρώνει τη λειτουργία Follow Me 
(Ακολούθησέ με).
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