Floorstanding Air-Conditioning Unit
Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

MODELS/ΜΟΝΤΕΛΑ: NBFS-48IDU/NBFS-48ODU

Floorstanding Air-Conditioning Unit

User’s Manual

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Εγχειρίδιο Χρήσης

English/Ελληνικά

For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.
Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.
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Activate your Warranty
lV
 isit our web site and activate your warranty via the below link or by

scanning the QR code

https://www.nobuklima.com/warranty-of-nobu-air-conditioners-and-appliances/5-years-warranty

l Fill all the fields as shown below
To activate the warranty card, please fill in the following fields

Owner details

Unit details

Full Name*

Unit Type*

Address*

Serial Number of the unit*

Postal Code*

Date of Purchase*

Phone Number*

E-mail*

Invoice Number*

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter
* Required field

With the current warranty card you accept the terms and conditions.
SEND

the warranty submission has been completed a confirmation message will be
sent to your email
þ once
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Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες προς τους χρήστες

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή κλιματισμού ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των μονάδων.
Μην ανοίγετε τα στόμια
επιστροφής του αέρα ή το κάτω
μέρος της εσωτερικής μονάδας
ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία

Μην τοποθετείτε ράβδους ή
παρόμοια αντικείμενα στους
αεραγωγούς εισόδου και εξόδου.

Μην τοποθετείτε εντομοκτόνα,
βαφές ή άλλες εύφλεκτες ουσίες
κοντά στους αεραγωγούς εισόδου/
εξόδου. Μην ψεκάζετε τις συσκευές
απευθείας με τέτοιες ουσίες.

Ψεκασμός!
Σε καμιά
περίπτωση

Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό σε
άλλη τάση και συχνότητα εκτός της
ονομαστικής και πάντοτε με τις
αντίστοιχες προστατευτικές
συσκευές. Μην αντικαθιστάτε ποτέ
τους διακόπτες με χάλκινα σύρματα,
καθώς αυτό ενδέχεται
να προκαλέσει
βλάβες στη
λειτουργία του
κλιματιστικού ή
κίνδυνο πυρκαγιάς .

Μην μπλοκάρετε τους αεραγωγούς
εισόδου εξόδου των εσωτερικών
και/ή των εξωτερικών μονάδων.
Διαφορετικά ενδέχεται να
επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση της
συσκευής ή
ακόμα και να
κινδυνεύσετε.

Εσωτερική
μονάδα

Εξωτερική μονάδα

Σε περίπτωση συχνής αποσύνδεσης
(πτώσης) του διακόπτη, διακόψτε τη
λειτουργία της συσκευής και
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ή τον εξουσιοδοτημένο
πάροχο υπηρεσιών
συντήρησης.

Το τερματικό
γείωσης των
μονάδων
πρέπει να είναι
κατάλληλα
συνδεδεμένο με
τη γείωση του
ρεύματος.

Όταν καθαρίζετε
το κλιματιστικό
μην το ψεκάζετε
με νερό. Εάν τα
εξαρτήματα και τα
κυκλώματα
βραχούν υπάρχει
κίνδυνος
αστοχίας ή
ηλεκτροπληξίας .

Μετά από διακοπή ρεύματος,
προχωρήστε σε επανεκκίνηση της
συσκευής. Όταν επανέλθει η
ηλεκτροδότηση, η συσκευή
κλιματισμού
τίθεται αυτόματα
σε κατάσταση
αναμονής. Πιέστε
το πλήκτρο On/Oﬀ
για να θέσετε τη
συσκευή εκ νέου
σε λειτουργία.

Σε περίπτωση μη χρήσης της
συσκευής για μεγάλο χρονικό
διάστημα, παρακαλούμε
αποσυνδέστε την από το ρεύμα για
λόγους ασφαλείας και εξοικονόμησης
ενέργειας.

Σε περίπτωση επανεκκίνησης της συσκευής μετά από μακρά
περίοδο μη χρήσης της, ελέγξτε προσεκτικά
το κλιματιστικό και την καλωδιακή σύνδεση.
Εάν τα ηλεκτρικά καλώδια έχουν υποστεί
βλάβη ή πρέπει να αντικατασταθούν για άλλους
λόγους, παρακαλούμε όπως ζητήσετε από το
προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας
ή από τους επαγγελματίες τεχνικούς των
εξουσιοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών
συντήρησης να προχωρήσουν σε αντικατάσταση
ώστε να αποφευχθεί πιθανή ηλεκτροπληξία,
υπερθέρμανση, κίνδυνος ανάφλεξης ή άλλου ατυχήματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Σε περίπτωση που η συσκευή πρέπει να αποσυναρμολογηθεί για να τοποθετηθεί αλλού ή να επισκευαστεί,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της εταιρείας μας.
Σε περίπτωση δυσλειτουργιών (οσμή καμένου, για παράδειγμα), παρακαλούμε θέστε τη συσκευή εκτός
λειτουργίας, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τους
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της εταιρείας μας.

Εγχειρίδιο χρήσης
Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Εσωτερική μονάδα

Ονομασία και λειτουργία των
επιμέρους τμημάτων της συσκευής

Οδηγοί του αέρα προς τα επάνω ή προς τα κάτω
Ρύθμιση της κατεύθυνσης κάθετης παροχής αέρα

Αεραγωγός εξόδου

Κινούμενα πτερύγια κατεύθυνσης
αέρα προς τα δεξιά ή τα αριστερά
Ρύθμιση της κατεύθυνσης οριζόντιας
παροχής αέρα

Οθόνη απεικόνισης
Πίνακας χειρισμού

Κάτω μέρος

Αεραγωγός εισόδου

Εξωτερική μονάδα
Αεραγωγός εισόδου

Αεραγωγός εισόδου

Αεραγωγός εξόδου

Χαρακτηριστικό λειτουργίας: Κατά τη διακοπή λειτουργίας του κλιματιστικού όταν βρίσκεται
σε λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης, η παροχή αέρα δεν διακόπτεται αμέσως καθώς το
κλιματιστικό πραγματοποιεί αντιμουχλικό έλεγχο. Η επάνω πλάκα ολίσθησης κλείνει αυτόματα
μετά την πάροδο 30 δευτερολέπτων.
Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση της μονάδας ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορές
συγκριτικά με το προϊόν που προμηθευτήκατε. Οι εικόνες δεν είναι παρά ενδεικτικές της
λειτουργίας της συσκευής.
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Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Οθόνη Απεικόνισης

Πίνακας Χειρισμού
Οθόνη Απεικόνισης
Δείκτης
λειτουργίας
ψύξης

Πλήκτρο ON/OFF
Πιέστε το πλήκτρο για να ανάψετε ή
να σβήσετε το κλιματιστικό.
Πλήκτρο επιλογής τρόπου
λειτουργίας
Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε
τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας:
Αυτόματη, Ψύξη, Ξηρός αέρας,
Θέρμανση (ανεμιστήρας).
Πλήκτρο TEMP +
Πιέστε το πλήκτρο μια φορά για να
αυξήσετε την ορισμένη θεοκρασία
κατά 1°C. Η μέγιστη θερμοκρασία
είναι 32°C.
Πλήκτρο TEMP Πιέστε το πλήκτρο μια φορά για να
μειώσετε την ορισμένη θερμοκρασία
κατά 1°C. Η ελάχιστη θερμοκρασία
είναι 16°C.
Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας
του ανεμιστήρα FAN SPEED
Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να
επιλέξετε την παροχή αέρα που
προτιμάτε: χαμηλή, μέτρια, υψηλή.

Δείκτης
λειτουργίας
ξηρού αέρα
Δείκτης
λειτουργίας
θερμού αέρα

Δείκτης
αυτόματης
λειτουργίας

Δείκτης
λειτουργίας
«σε αναμονή»

Δείκτης
χρονοδιακόπτη

Δείκτης
κλειδώματος

Δείκτης
λειτουργίας
ανεμιστήρα

Δείκτης ρύθμισης
θερμοκρασίας
δωματίου και
δείκτης κωδικών
δυσλειτουργίας

Δείκτης
χαμηλής
ταχύτητας
Δείκτης
μέτριας
ταχύτητας

Πλήκτρο SWING
Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να αλλάξετε τον
τρόπο λειτουργίας των πτερυγίων πάνω/κάτω:
κινούμενα πτερύγια ή σταθερά.

Δείκτης
υψηλής
ταχύτητας
Δείκτης λειτουργίας
πτερυγίων

Πλήκτρο AIRFLOW
Με τη βοήθεια του πλήκτρου αυτού μπορείτε να
επιλέξετε την κατεύθυνση παροχής του αέρα
αριστερά/δεξιά: κινούμενο ή σταθερό πτερύγιο.
Πλήκτρο χρονοδιακόπτη TIMER
Πιέστε το πλήκτρο για να θέσετε σε λειτουργία
τον χρονοδιακόπτη και να ορίσετε την ώρα.

Προδιαγραφή:
◆ Στην οθόνη απεικονίζεται ο τρόπος και η κατάσταση λειτουργίας που έχετε επιλέξει.
◆ Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι ίση ή χαμηλότερη από 10°C, δεν δύναται να
χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αφύγρανσης.
◆ Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι ίση ή χαμηλότερη από την ορισμένη θερμοκρασία, το
κλιματιστικό παύει να λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα για λόγους εξοικονόμησης
ενέργειας.
◆ Το κλιματιστικό διαθέτει αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Όταν η συσκευή πραγματοποιεί
απόψυξη, ο δείκτης λειτουργίας θέρμανσης της οθόνης απεικόνισης αναβοσβήνει.
◆ Το σύστημα κλιματισμού με αντλία θέρμανσης διαθέτει εφεδρική λειτουργία ηλεκτρικής
θέρμανσης που τίθεται αυτόματα σε/εκτός λειτουργίας ανάλογα με την θερμοκρασία δωματίου
κατά την λειτουργία της συσκευής ως θερμαντικού σώματος ώστε να επιτυγχάνονται βέλτιστα
αποτελέσματα όσον αφορά την θέρμανση.
◆ Εάν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία αμέσως μετά την απενεργοποίηση της, η λειτουργία
χρόνου αναμονής θα θέσει τη συσκευή σε λειτουργία μετά από τρία (3) λεπτά για να την
προστατεύσει.
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Οθόνη Απεικόνισης 2

Δείκτης
λειτουργίας
ψύξης

Δείκτης λειτουργίας
ξηρού αέρα

Δείκτης
αυτόματης
λειτουργίας

Δείκτης
λειτουργίας
θέρμανσης

Δείκτης
χρονοδιακόπτη

Εφεδρική ηλεκτρική
θέρμανση
Δείκτης
κλειδώματος

Δείκτης
λειτουργίας
ανεμιστήρα

Δείκτης ρύθμισης
θερμοκρασίας
δωματίου και
δείκτης κωδικών
δυσλειτουργίας

Δείκτης
χαμηλής
ταχύτητας

Δείκτης
υψηλής
ταχύτητας

Δείκτης
μέτριας
ταχύτητας

Δείκτης κίνησης πτερυγίων

Προδιαγραφή:
◆ Στην οθόνη απεικονίζεται ο τρόπος και η κατάσταση λειτουργίας που έχετε επιλέξει.
◆ Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι ίση ή χαμηλότερη από 10°c, δεν δύναται να
χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αφύγρανσης.
◆ Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι ίση ή χαμηλότερη από την ορισμένη
θερμοκρασία, το κλιματιστικό παύει να λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα για
λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.
◆ Το κλιματιστικό διαθέτει αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Όταν η συσκευή
πραγματοποιεί απόψυξη, ο δείκτης λειτουργίας θέρμανσης της οθόνης απεικόνισης
αναβοσβήνει.
◆ Το σύστημα κλιματισμού με αντλία θέρμανσης διαθέτει εφεδρική λειτουργία
ηλεκτρικής θέρμανσης που τίθεται αυτόματα σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας ανάλογα
με τη θερμοκρασία δωματίου κατά τη λειτουργία της συσκευής ως θερμαντικού σώματος
ώστε να επιτυγχάνονται βέλτιστα αποτελέσματα όσον αφορά την θέρμανση.
◆ Εάν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία αμέσως μετά την απενεργοποίηση της, η
λειτουργία χρόνου αναμονής θα θέσει τη συσκευή σε λειτουργία μετά από τρία (3) λεπτά
για να την προστατεύσει.
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Χρήση του Πίνακα Χειρισμού

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Ρύθμιση λειτουργίας (ψύξη/ξηρός αέρας/θέρμανση/ανεμιστήρας)
1. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF.
2. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας που
επιθυμείτε. Εάν επιλέξετε την λειτουργία ανεμιστήρα, ο συμπιεστής παύει
να λειτουργεί.
3. Πιέστε το πλήκτρο TEMP +/- για να επιλέξετε την επιθυμητή
θερμοκρασία δωματίου. Το θερμικό εύρος θερμοκρασίας είναι 16°C-32°C.
4. Πιέστε το πλήκτρο FAN SPEED για να επιλέξετε την επιθυμητή παροχή
αέρα. Όταν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας ξηρού αέρα (Dry), ο
ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα.
5. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF μια φορά για να σταματήσετε τη λειτουργία
της συσκευής.
Εάν θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αμέσως μετά τη θέση της σε
λειτουργία, η λειτουργία χρόνου αναμονής θα θέσει αυτόματα τη συσκευή
σε λειτουργία μετά την πάροδο τριών (3) λεπτών με σκοπό να την
προστατεύσει.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Το παρόν τηλεχειριστήριο είναι γενικής χρήσης και χρησιμοποιείται για πολλούς τύπους
κλιματιστικών συσκευών.
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Τηλεχειριστήριο

Δείκτης ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Επιδεικνύει την επιλεγμένη παροχή
αέρα.
Δείκτης κατάστασης «σε αναμονή»

Δείκτης θερμοκρασίας

Επιδεικνύει τη θέση της συσκευής σε
κατάσταση αναμονής

Επιδεικνύει την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Δείκτης ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δείκτης E-HEATER

Επιδεικνύει τον επιλεγμένο τρόπο
λειτουργίας

Δείκτης TURBO
Επιδεικνύει την θέση της συσκευής σε
λειτουργία TURBO.

Πλήκτρο επιλογής
ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δείκτης κλειδώματος

Με το πλήκτρο αυτό αλλάζετε την
λειτουργία του κλιματιστικού:
(ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΞΗΡΟΣ ΑΕΡΑΣ, ΨΥΞΗ,
ΘΕΡΜΑΝΣΗ , ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)

Πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Το πλήκτρο αυτό ρυθμίζει την
θερμοκρασία δωματίου.
Πλήκτρο SWING
Με το πλήκτρο αυτό αλλάζει η
κατακόρυφη διεύθυνση του αέρα
(φυσική ροή, κινούμενα ή σταθερά
πτερύγια).

Πλήκτρο ON/OFF

Πατώντας το πλήκτρο αυτό ανάβετε ή
σβήνετε το κλιματιστικό.

Πλήκτρο FAN SPEED

Με το πλήκτρο αυτό επιλέγετε
την παροχή αέρα.

Πλήκτρο AIR FLOW
Με το πλήκτρο αυτό μπορείτε να
επιλέξετε την οριζόντια παροχή αέρα.
Πιέζοντάς το, το αντίστοιχο πτερύγιο
κινείται ή παραμένει σταθερό.

Πλήκτρο TIMER

Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για
να θέσετε σε/εκτός λειτουργίας τον
χρονοδιακόπτη και να
επιλέξετε την ώρα.

Πλήκτρο SLEEP
Με το πλήκτρο αυτό η συσκευή τίθεται
σε κατάσταση αναμονής.

Πλήκτρο TURBO

Πλήκτρο HOLD
Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να
κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το
πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου.

Το πλήκτρο αυτό θέτει τη συσκευή σε
λειτουργία TURBO ion
(Δεν λειτουργεί όταν η συσκευή
βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
AUTO,DRY&FAN)

Πλήκτρο E-HEATER

Το πλήκτρο αυτό ελέγχει την
έναρξη/παύση της λειτουργίας
εσωτερικής ηλεκτρικής θέρμανσης.

Σημείωση:
Η ανωτέρω εικόνα περιλαμβάνει όλους τους δείκτες για λόγους επεξήγησης.
Στα μοντέλα που παρέχουν μόνο ψύξη, η ένδειξη
HEAT αντιστοιχεί στη λειτουργία FAN.
Όταν επιλέξετε τη λειτουργία TURBO, η συσκευή λειτουργεί συνεχώς χωρίς να ελέγχεται η
θερμοκρασία δωματίου. Αν αισθανθείτε ότι η θερμοκρασία του δωματίου είναι υπερβολικά
χαμηλή ή υψηλή, παρακαλούμε ανακαλέστε τη λειτουργία TURBO.
Διαδικασία μετάδοσης
Εάν στρέψετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή κλιματισμού και
πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ένα
σήμα. Εάν η συσκευή λάβει το σήμα σωστά, εκπέμπει και εκείνη μια
ηχητική ένδειξη λήψης
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή κλιματισμού, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF και
κατόπιν πιέστε το πλήκτρο MODE (Τρόπος λειτουργίας) για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας που χρειάζεστε: ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΨΥΞΗ, ΞΗΡΟΣ ΑΕΡΑΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) Ή
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.
2. Πιέστε το πλήκτρο SET TEMPERATURE (Ρύθμιση θερμοκρασίας) για να αυξήσετε ή να μειώσετε
την θερμοκρασία έως ότου στην οθόνη απεικονιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Το θερμικό
εύρος θερμοκρασίας δωματίου είναι 16°C-32°C. (Όταν ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι
AUTO ή DRY, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 25°C και δεν προσαρμόζεται).
3. Πιέστε το πλήκτρο FAN SPEED (Ταχύτητα ανεμιστήρα) για να επιλέξετε την επιθυμητή παροχή
αέρα: Χαμηλή (στην οθόνη απεικονίζεται η ένδειξη " "), Μέτρια (στην οθόνη απεικονίζεται η
ένδειξη " "), Υψηλή (στην οθόνη απεικονίζεται η ένδειξη "
") ή Αυτόματη ρύθμιση (ο
δείκτης οθόνης "
" αναβοσβήνει). (Όταν ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι AUTO ή
DRY, η προεπιλεγμένη παροχή αέρα είναι χαμηλή (low) και δεν προσαρμόζεται).
4. Πιέστε το πλήκτρο SWING για να επιλέξετε την επιθυμητή κάθετη κατεύθυνση ροής αέρα:
φυσική ροή (στην οθόνη απεικονίζεται " C "), κίνηση περσίδων (swing) (στην οθόνη απεικονίζεται η
ένδειξη " (" και αναβοσβήνει), σταθερή ροή αέρα (στην οθόνη απεικονίζεται η ένδειξη " ").
Πιέστε το πλήκτρο AIR FLOW (ροή αέρα) για να επιλέξετε την επιθυμητή οριζόντια κατεύθυνση
ροής αέρα: κίνηση των πτερυγίων ή σταθερή ροή αέρα προς μία κατεύθυνση.
(Όταν ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι DRY, η προεπιλεγμένη κατεύθυνση ροής αέρα
είναι σταθερή ροή αέρα προς μία κατεύθυνση).
Προσοχή: Παρακαλούμε αποφύγετε τη χειροκίνητη ρύθμιση των κατευθυντηρίων
πτερυγίων των αεραγωγών εξόδου καθώς μπορείτε να προκαλέσετε
φθορά των εξαρτημάτων της συσκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης της συσκευής
Ορίστε τον χρόνο απενεργοποίησης της συσκευής ώστε το κλιματιστικό να σταματήσει αυτόματα
να λειτουργεί την προεπιλεγμένη ώρα.
1. Ενόσω το κλιματιστικό λειτουργεί πιέστε το πλήκτρο TIMER (Χρονοδιακόπτης) ώστε να
προγραμματίσετε τον χρόνο απενεργοποίησης της συσκευής.
2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο TIMER για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο απενεργοποίησης της
συσκευής. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να δεχτεί ρυθμίσεις που κυμαίνονται από μία (1) ως
εικοσιτέσσερις (24) ώρες. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ένδειξη αλλάζει με την εξής
ακολουθία: 1 - 2 - ..... - 24 - ακύρωση (ουδεμία ένδειξη) - 1.
3. Μετά τη ρύθμιση του ορισμένου χρόνου απενεργοποίησης της συσκευής, στην οθόνη
απεικονίζεται αντίστροφη μέτρηση κατά ένα (1) ψηφίο για κάθε ώρα που παρέρχεται μέχρι τον
ορισμένο χρόνο απενεργοποίησης. Τα απεικονιζόμενα ψηφία υποδεικνύουν τον χρόνο που
υπολείπεται μέχρι την ώρα απενεργοποίησης της συσκευής.
Ρύθμιση του χρόνου ενεργοποίησης της συσκευής
Ορίστε τον χρόνο ενεργοποίησης της συσκευής ώστε το κλιματιστικό να τεθεί αυτόματα σε
λειτουργία την προεπιλεγμένη ώρα.
1. Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε κατάσταση «αναμονής» (standby λειτουργία), πιέστε το πλήκτρο
TIMER και η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση χρονομετρημένης λειτουργίας ενεργοποίησης.
2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο TIMER για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο ενεργοποίησης της
συσκευής. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να δεχτεί ρυθμίσεις που κυμαίνονται από μία (1) ως
εικοσιτέσσερις (24) ώρες. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ένδειξη αλλάζει με την εξής
ακολουθία: 11 - 2 - ..... - 24 - ακύρωση (ουδεμία ένδειξη) - 1.
3. Μετά τη ρύθμιση του ορισμένου χρόνου ενεργοποίησης της συσκευής, στην οθόνη
απεικονίζεται αντίστροφη μέτρηση κατά ένα (1) ψηφίο για κάθε ώρα που παρέρχεται μέχρι τον
ορισμένο χρόνο ενεργοποίησης. Τα απεικονιζόμενα ψηφία υποδεικνύουν τον χρόνο που
υπολείπεται μέχρι την τακτή ώρα ενεργοποίησης της συσκευής.
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Επαναφορά ρυθμίσεων
Όταν η ένδειξη στην οθόνη είναι 24 ώρες, πιέστε το πλήκτρο Timer ξανά ώστε να διαγράψετε
τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP (ΥΠΝΟΥ)
Χρησιμοποιήστε αυτό τον τρόπο λειτουργίας για να περιορίσετε τον θόρυβο της συσκευής
όταν κοιμάστε.
Πιέστε το πλήκτρο SLEEP για να μειώσετε τον θόρυβο ροής αέρα της εσωτερικής μονάδας.
Πιέστε και πάλι το πλήκτρο SLEEP για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου.
Σημείωση:
• Χρησιμοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας sleep πριν κοιμηθείτε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας,
η χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας περιορίζει τη δυναμικότητα της συσκευής με
αποτέλεσμα η θερμοκρασία περιβάλλοντος να αυξάνεται υπερβολικά (COOL MODE).
• Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης, μετά την επιλογή του τρόπου λειτουργίας
ύπνου (sleeping λειτουργία) η θερμοκρασία δωματίου αυξάνεται σταδιακά κατά δύο βαθμούς
Κελσίου (2°C)
• Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης, μετά την επιλογή του τρόπου
λειτουργίας ύπνου (sleeping λειτουργία) η θερμοκρασία δωματίου μειώνεται σταδιακά κατά πέντε
βαθμούς Κελσίου (5°C)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
• Όταν το σήμα που εκπέμπει το τηλεχειριστήριο είναι ασθενές και η εσωτερική μονάδα δεν
μπορεί πλέον να το λάβει, οι ενδείξεις στην οθόνη απεικόνισης θολώνουν (γίνονται
αχνές). Παρακαλούμε όπως αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με δύο καινούργιες.
• Ο θετικός και αντίστοιχα ο αρνητικός πόλος των μπαταριών πρέπει να τοποθετηθούν στις
ενδεδειγμένες θέσεις.
• Χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες του ιδίου τύπου.
• Εάν το τηλεχειριστήριο πρόκειται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό
διάστημα παρακαλούμε όπως αφαιρείτε τις μπαταρίες από την συσκευή ώστε να
αποφευχθούν διαρροές ηλεκτρολυτών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα
ελέγχου.
• Εάν το τηλεχειριστήριο παρουσιάσει δυσλειτουργία, βγάλτε τις μπαταρίες για να
καθαρίσει η οθόνη απεικόνισης.

Πλήκτρο CLK
Ανο

Δεν λειτουργεί σε αυτό το μοντέλο.

ίξτε

σύρ

οντ

ας

Πλήκτρο RST
το π

ίσω

κάλ

υμμ

α

Με το πλήκτρο αυτό κάνετε
επανεκκίνηση του τηλεχειριστήριου,
(πιέστε το πλήκτρο RST με την άκρη
ενός στυλό διαρκείας
ή άλλο παρόμοιο εργαλείο).

Ανοίξτε σύροντας το πίσω κάλυμμα

Τηλεχειριστήριο 1 και

Τηλεχειριστήριο 2 και Τηλεχειριστήριο 4

Τηλεχειριστήριο 5
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Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή κλιματισμού από
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν προχωρήσετε σε εργασίες
συντήρησης.
Ι Αφαίρεση του φίλτρου με διάφραγμα
1.Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό έχει σταματήσει να λειτουργεί.
2. Αφαιρέστε τις βίδες και από τις δυο πλευρές του κάτω μέρους τις συσκευής,
κρατήστε τις δύο επάνω πλευρές του κάτω μέρους και τραβήξτε προς την
κατεύθυνση του βέλους για να ανοίξετε το κάτω μέρος.
3. Το φίλτρο αέρα με διάφραγμα είναι τοποθετημένο εντός του κάτω μέρους.
Αφαιρέστε το.
II Καθαρισμός του Φίλτρου Αέρα με διάφραγμα
Τινάξτε ελαφρά το φίλτρο ή χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να το
καθαρίσετε. Εάν τα φίλτρα έχουν μαζέψει πολλή βρωμιά, χρησιμοποιήστε στο
καθάρισμα μικρή ποσότητα ουδέτερου υγρού απορρυπαντικού. Αφού
καθαριστούν τα φίλτρα πρέπει πριν τοποθετηθούν στην θέση τους να αφεθούν
να στεγνώσουν στον αέρα.
Σημείωση: Για να αποφύγετε την παραμόρφωση των φίλτρων, μην τα
τοποθετείτε στον ήλιο ή κοντά σε πηγή θερμότητας για να επιταχύνετε το
στέγνωμα και μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό άνω των 40’C για να τα
καθαρίσετε.
III Καθαρισμός της συσκευής κλιματισμού
1. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αποσυνδέσει την συσκευή κλιματισμού από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
πριν προχωρήσετε στον καθάρισμα.
2. Μην ξεπλένετε τις συσκευές με νερό.
3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να απομακρύνε τε την σκόνη
από τις συσκευές.
4. Μην χρησιμοποιείτε πτητικά, λιπαντικά, βενζίνη και διαλυτικά ή σκόνες
στιλβώματος στο καθάρισμα.
5. Για να καθαρίσετε δαχτυλικά αποτυπώματα ή λεκέδες από λάδι
χρησιμοποιήστε οικιακά ουδέτερα απορρυπαντικά προϊόντα.
IV Πριν από κάθε εποχιακή χρήση των συσκευών:
1. Ελέγξτε για τυχόν απόφραξη των αεραγωγών εισόδου και εξόδου τόσο των
εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών μονάδων.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της εξωτερικής μονάδας.
3. Ελέγξτε κατά πόσον τα καλώδια τροφοδοσίας και γείωσης βρίσκονται σε
καλή κατάσταση.
4. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες αποστράγγισης δεν έχουν λυγίσει,
δεν έχουν σηκωμένες άκρες και δεν υπάρχει απόφραξη.
5. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αέρα με διάφραγμα έχουν τοποθετηθεί ορθά στη
θέση τους πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία. Εάν η συσκευή λειτουργήσει
χωρίς φίλτρο, η σκόνη και ξένα αντικείμενα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά
την απόδοση του κλιματιστικού.
V Μετά το πέρας της εποχιακής χρήσης των συσκευών:
1. Θέστε το κλιματιστικό εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Συντηρήστε κατάλληλα τα φίλτρα αέρα με διάφραγμα και τα άλλα
εξαρτήματα που χρήζουν συντήρησης.
3. Παρακαλούμε καλύψτε την εξωτερική μονάδα με πλαστικό ώστε να
αποτρέψετε την είσοδο σκόνης και βρωμιάς.
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Διάγνωση και αντιμετώπιση συμβάντων
Τα ακόλουθα συμβάντα δεν συνιστούν ελαττωματική λειτουργία της συσκευής
μυρίζει
παράξενα

Η ψύξη είναι
υπέροχη!
Ο αέρας του δωμάτιο
μυρίζει καπνό
απο τσιγάρο
ή άλλες περίεργες
οσμές

ήχος

Ορισμένες φορές, ο αέρας
που εκπέμπει το
κλιματιστικό ενδέχεται να
μυρίζει παράξενα. Αυτό
οφείλεται στο κάπνισμα,
στη μυρωδιά των
καλλυντικών αλλά και στις
οσμές από τους τοίχους ή
τα έπιπλα που επηρεάζουν
το κλιματιστικό.

Ενδέχεται να ακούγεται ένα
ζουζούνισμα (ZZZ...) τόσο
κατά τη λειτουργία της
συσκευής, όσο και όταν η
συσκευή βρίσκεται εκτός
λειτουργίας. Αυτό
οφείλεται στη ροή του
ψυκτικού υγρού εντός της
συσκευής.

Κατά την εκκίνηση ή παύση της
συσκευής σε λειτουργία ψύξης ή
θέρμανσης, ενδέχεται να ακουστούν
ήχοι που θυμίζουν ελαφρά χτυπήματα.
Αυτό οφείλεται στη διαστολή
ορισμένων επιφανειακών ελασμάτων
λόγω αλλαγής της θερμοκρασίας.
Η διαστολή οδηγεί σε τριβή των
εξαρτημάτων αυτών. Το φαινόμενο
αυτό δεν συνιστά ελαττωματική
λειτουργία.

Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε
λειτουργία ψύξης, ορισμένες φορές
εκπέμπεται ένα είδος αχλής από τους
αεραγωγούς εξόδου. Αυτό οφείλεται
στο ότι η εσωτερική θερμοκρασία και
υγρασία είναι υψηλότερη. Σε αυτή την
περίπτωση ο εσωτερικός αέρας
κρυώνει γρήγορα. Μετά την πτώση της
εσωτερικής θερμοκρασίας και
υγρασίας, παύει να εμφανίζεται το
φαινόμενο της αχλής.

Παρακαλούμε διαβάστε τον ακόλουθο πίνακα πριν επικοινωνήσετε
με το προσωπικό συντήρησης.
Βλάβη

Επίλυση

Το κλιματιστικό
δεν λειτουργεί

1. Ελέγξτε κατά πόσον το έχετε θέση σε λειτουργία (on).
2. Ελέγξτε κατά πόσον είναι συνδεδεμένο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Ελέγξτε κατά πόσον είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης.
4. Ελέγξτε κατά πόσον η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή.
5. Ελέγξτε κατά πόσον ο διακόπτης είναι σε θέση oﬀ

Η απόδοση του
κλιματιστικού από
πλευράς ψύξης
ή θέρμανσης
είναι ανεπαρκής

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει κατάλληλα την θερμοκρασία δωματίου.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί εισόδου / εξόδου της εσωτερικής / εξωτερικής
μονάδας δεν έχουν κλείσει (απόφραξη).
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν η ποσότητα σκόνης στο φίλτρο αέρα με διάφραγμα δεν
είναι τέτοια ώστε να μπλοκάρει την λειτουργία της συσκευής.
4. Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα και η πόρτα είναι κλειστά.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούνται συσκευές καύσεως στο δωμάτιο.

Το τηλεχειριστήριο
δεν λειτουργεί

Γιατί δεν
λειτουργει

1. Ελέγξτε κατά πόσον ο δέκτης του σήματος από απόσταση είναι εκτεθειμένος
στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε δυνατό φωτισμό καθώς σε αυτή την περίπτωση
υπάρχει πιθανότητα να μην λαμβάνει το σήμα. Εάν ναι, παρακαλούμε καλύψτε
τον δέκτη ή προσαρμόστε τον φωτισμό κατάλληλα.
2. Ελέγξτε κατά πόσον η συσκευή βρίσκεται εντός της ακτίνας λήψης ή κατά
πόσον η λήψη του σήματος δυσχεραίνεται από κάποιο εμπόδιο.
3. Ελέγξτε την τάση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου. Εάν η τάση είναι
χαμηλή, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
4. Εάν οι ενδείξεις στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι αχνές,
παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Σε περίπτωση συχνής εμφάνισης των ακολούθων φαινομένων, παρακαλούμε σταματήστε
τη λειτουργία των συσκευών, αποσυνδέστε τις από το ηλεκτρικό ρεύμα και επικοινωνήστε
με το προσωπικό του εξουσιοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών συντήρησης.
• Ο διακόπτης τήξης καίγεται συχνά ή πέφτει συχνά ο διακόπτης του ρεύματος διαρροής.
• Η γραμμή ζεσταίνεται υπερβολικά ή υπάρχουν ρωγμές στο μονωτικό περίβλημα της γραμμής.
• Για οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία.
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Υποβολή Εγγύησης
lΕ
 πισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω

του παρακάτω link ή σκανάροντας το QR code

https://www.nobuklima.gr/egiisi-nobu/eggyisi-5-xronia

l Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω
Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Στοιχεία ιδιοκτήτη

Στοιχεία μηχανήματος

Ονοματεπώνυμο*

Τύπος μηχανήματος*

Διεύθυνση*

Σειριακός αριθμός μηχανήματος*

Τ.Κ.*

Ημερομηνία αγοράς μηχανήματος*

Αριθμός παραστατικού*
Τηλέφωνο*

Επιπλέον στοιχεία
Διεύθυνση email*

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor
* Απαραίτητο πεδίο

Αποστέλοντας τη φόρμα εγγύησης αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
AΠΟΣΤΟΛΗ

ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση
κατοχύρωσης στο email σας
þ Μόλις

NOTES

Floorstanding Air-Conditioning Unit
Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

