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Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international 
standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations and requirements. 
All specifications subject to change without prior notice according to Carrier policy of continuous development. 
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1. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ 

Α ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Α Σ Υ Ρ Μ Α Τ Ο Υ Τ Η Λ Ε Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ 

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί δύο αλκαλικές μπαταρίες (1,5 Volt). 
Μη χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου. 
Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για περισσότερο από δύο μήνες, αφαιρέστε τις μπαταρίες. 
Διαφορετικά, η διαρροή από τις μπαταρίες μπορεί να καταστρέψει το τηλεχειριστήριο. 
Η μέση διάρκεια ζωής των μπαταριών με κανονική χρήση είναι περίπου έξη μήνες. Όταν δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος 
λήψης από την εσωτερική μονάδα ή η ένδειξη εκπομπής • στο τηλεχειριστήριο δεν ανάβει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. 
Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας για το τηλεχειριστήριο είναι περίπου 8 μέτρα. 
Ο πομπός του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι στραμμένος προς τον δέκτη της εσωτερικής μονάδας όταν πατάτε τα κουμπιά 
για τις λειτουργίες που θέλετε. Ο χαρακτηριστικός ειδοποίησης (μπιπ) επιβεβαιώνει ότι το σήμα έχει ληφθεί. 
Μην επιτρέπετε να υπάρχουν εμπόδια, όπως κουρτίνες, πόρτες ή άλλα υλικά, ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον δέκτη 
της εσωτερικής μονάδας, ώστε να μην εμποδίζεται το σήμα από το τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα. 
Αποφεύγετε την έκθεση του δέκτη της εσωτερικής μονάδας στο άμεσο ηλιακό φως, καθώς ενδέχεται να προκληθούν 
παρεμβολές στην καλή λήψη σήματος και το κλιματιστικό να μη λειτουργεί σωστά. Κλείστε τις κουρτίνες για να αποφύγετε 
το άμεσο ηλιακό φως. 
Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από το νερό. Μην αφήσετε το τηλεχειριστήριο να πέσει κάτω. 
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αντικείμενα με αιχμηρά άκρα για να πατήσετε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο. 
Μην επιτρέπετε την εισχώρηση οποιουδήποτε υγρού στο τηλεχειριστήριο. 
Εάν υπάρχουν άλλες ηλεκτρικές συσκευές που παρεμβάλλονται στο τηλεχειριστήριο, μετακινήστε αυτές τις συσκευές. 
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα γενικά αστικά απόβλητα. Για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών, 
ανατρέξτε στην τοπική νομοθεσία. 

* Προαιρετικές λειτουργίες: 
Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη 
από το τηλεχειριστήριο ή δεν χρησιμοποιείται 
από το κλιματιστικό. 

Σειρά RG56N Σειρά RG56V 

Σωστή απόρριψη των μπαταριών 

Αυτή η ένδειξη που είναι εκτυπωμένη στις μπαταρίες του κλιματιστικού σας προορίζεται για τους τελικούς χρήστες σύμφωνα 
με την Οδηγία της ΕΕ 2013/56/ΕΕ, Άρθρο 20, Παράρτημα II. 
Στο τέλος της διάρκειας ζωής τους οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα γενικά οικιακά απόβλητα. 
Απορρίψτε τις μπαταρίες σωστά στο σημείο συλλογής του δήμου ή της κοινότητάς σας ή σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
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ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ Carrier 
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2.1 ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 2.2 ΚΟΥΜΠΙΑ 

Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας 
Εμφανίζει την επιλεγμένη λειτουργία. 
AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) , COOL (ΨΥΞΗ) , DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) , 
HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) 
Ένδειξη εκπομπής 
Αυτή η ένδειξη εκπομπής εμφανίζεται όταν το τηλεχειριστήριο εκπέμπει σήμα 
στην εσωτερική μονάδα. 

Ένδειξη θερμοκρασίας/χρονοδιακόπτη 
Εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας (από 17°C έως 30°C) ή η ρύθμιση 
του χρονοδιακόπτη (0~24 ώρες). 
Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία FAN, δεν θα εμφανιστεί καμία ένδειξη θερμοκρασίας. 

Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία. 

Ένδειξη λειτουργίας (Λειτουργία ανεμιστήρα) 

ρ Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα 
Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα: AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ), 
HIGH (ΥΨΗΛΗ), MED (ΜΕΣΑΙΑ) και LOW (ΧΑΜΗΛΗ). 

Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι AUTO. 
Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία AUTO ή DRY, δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη. 

Ένδειξη λειτουργίας ακολούθησης 
Εάν πατήσετε το κουμπί FOLLOW ME (ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) σε κατάσταση λειτουργίας 
COOL (ΨΥΞΗ) ή HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), ενεργοποιείται ο αισθητήρας θερμοκρασίας 
χώρου του τηλεχειριστηρίου και εμφανίζεται αυτή η ένδειξη. 

Ένδειξη χρονοδιακόπτη 
Σε αυτήν την περιοχή εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη (TIMER). 
Δηλαδή, εάν έχει ρυθμιστεί μόνο η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης, 
εμφανίζεται η ένδειξη TIMER ON (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). 
Εάν έχει ρυθμιστεί μόνο η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, εμφανίζεται 
η ένδειξη TIMER OFF (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). 
Εάν έχουν ρυθμιστεί και οι δύο λειτουργίες, εμφανίζεται η ένδειξη TIMER ON OFF 
(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). 

Ένδειξη LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) 
Εμφανίζεται η ένδειξη κλειδώματος στην κατάσταση λειτουργίας 
LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ). 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 
Πατήστε το για να ξεκινήσει η λειτουργία. 

Πατήστε το ξανά για να σταματήσει. 

Λειτουργία 
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 

για να επιλέξετε λειτουργία με τη σειρά. 

Λειτουργία ύπνου (X-ECO) 
Πατήστε το για είσοδο στη λειτουργία 

ύπνου (σειρά RG56N) ή στη λειτουργία 
X-ECO (σειρά RG56V). 

Κατεύθυνση 
Πατήστε το για να ρυθμίσετε 

τη θέση της περσίδας. 

Κίνηση περσίδας 
Πατήστε το για κίνηση της περσίδας. 

Η λειτουργία μου 
Πατήστε το για απομνημόνευση 

ή συνέχιση των αγαπημένων σας 
προρυθμίσεων. 

Ακολούθηση/Φρέσκος αέρας 
Πατήστε το 

για ενεργοποίηση ή διαγραφή 
της λειτουργίας ακολούθησης. 

(Εξαρτάται από το μοντέλο.) 

Μείωση θερμοκρασίας 
Μειώνει τη θερμοκρασία σε βήματα 
του Γ C . Η ελάχιστη θερμοκρασία 
είναι 17°C. 

Αύξηση θερμοκρασίας 
Αυξάνει τη θερμοκρασία σε βήματα 
του 1°C. Η μέγιστη θερμοκρασία 
είναι 30°C. 

Ταχύτητα ανεμιστήρα 
Πατήστε το για να επιλέξετε 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗς 
Πατήστε το για να ρυθμίσετε 
την ενεργοποίηση της μονάδας 
από τον χρονοδιακόπτη. 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗς 
Πατήστε το για να ρυθμίσετε 
την απενεργοποίηση της μονάδας 
από τον χρονοδιακόπτη. 
Ενισχυμένη/Αθόρυβη λειτουργία 
Πατήστε το για ενεργοποίηση της 
ενισχυμένης (Turbo) ή της αθόρυβης 
λειτουργίας. (Εξαρτάται από το μοντέλο.) 
Ενδείξεις LED/Αυτοκαθαρισμός 
Πατήστε το για ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση των ενδείξεων LED 
ή για ενεργοποίηση της λειτουργίας 
αυτοκαθαρισμού. 
(Εξαρτάται από το μοντέλο.) 
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3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα μετά από 
το οποίο η μονάδα θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί αυτόματα. 

Πατήστε το ( Θ ) για να 
ξεκινήσει η ακολουθία 

χρόνου ενεργοποίησης. 

Πατήστε το πολλές φορές για να ρυθμίσετε 
την ώρα που θέλετε 

για την ενεργοποίηση της μονάδας. 

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο 
προς τη μονάδα και περιμένετε 

για 2 δευτερόλεπτα μέχρι 
να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ΟΝ. 

4 4 
Πατήστε το @ για να 
ξεκινήσει η ακολουθία 

χρόνου απενεργοποίησης. 

Πατήστε το πολλές φορές για να ρυθμίσετε 
την ώρα που θέλετε 

για την απενεργοποίηση της μονάδας. 

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο 
προς τη μονάδα και περιμένετε 

για 2 δευτερόλεπτα μέχρι 
να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER OFF. 

4 4 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1. Όταν ρυθμίζετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ή ώρα θα αυξάνεται σε βήματα των 30 λεπτών 

με κάθε πάτημα, μέχρι τις 10 ώρες. Μετά από τις 10 ώρες και έως τις 24, θα αυξάνεται σε βήματα της 1 ώρας. (Για παράδειγμα, πατήστε το 5 φορές 
για να ρυθμίσετε στις 2,5 ώρες και πατήστε 21 φορές για να ρυθμίσετε στις 11 ώρες.) Ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στη ρύθμιση 0,0 μετά τις 24 ώρες. 

2. Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες θέτοντας τον χρονοδιακόπτη της στην τιμή 0,0 ώρες. 

Ρύθμιση ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (παράδειγμα). 

Ξεκινά ο χρονο¬
διακόπτης. 

Η μονάδα 
ενεργοποιείται. 

Η μονάδα απ¬
ενεργοποιείται. 

( ι 

Τρέχουσα 
ώρα 1 μμ 

2:00 μμ 3:00 μμ 3:30 μμ 4:00 μμ 5:00 μμ 6:00 μμ 

Παράδειγμα: Εάν ο τρέχων χρονοδιακόπτης 
έχει ρυθμιστεί στη 1:00 μμ και ρυθμίσετε τον 
χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τα προηγούμενα 
βήματα, η μονάδα θα ενεργοποιηθεί 2,5 ώρες 
μετά (3:30 μμ) και θα απενεργοποιηθεί 
στις 6:00 μμ. 

2,5 ώρες αργότερα 

5 ώρες αργότερα 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

! ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στην πρίζα 
και ότι τροφοδοτείται με ρεύμα. 

Επιλέξτε 
τη λειτουργία AUTO. 

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία 
που θέλετε. 

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
λειτουργία 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1. 

3. 

Στην αυτόματη λειτουργία για συστήματα αντλίας θερμότητας, το κλιματιστικό μπορεί να επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ψύξης, 
θέρμανσης ή ανεμιστήρα ανιχνεύοντας τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής θερμοκρασίας του δωματίου και της θερμοκρασίας 
που έχει ρυθμιστεί. 
Στην αυτόματη λειτουργία για συστήματα μόνο ψύξης, το κλιματιστικό μπορεί να επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ψύξης ή ανεμιστήρα 
ανιχνεύοντας τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής θερμοκρασίας του δωματίου και της θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί. 
Στην αυτόματη λειτουργία, δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα. 

Επιλέξτε τη λειτουργία COOL 
(ΨΥΞΗ) ή HEAT 
(ΘΕΡΜΑΝΣΗ). 

Ρυθμίστε 
τη θερμοκρασία. 

Ρυθμίστε την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα. 

Ενεργοποιήστε 
το κλιματιστικό. 

Λειτουργία 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ή ΨΥΞΗΣ 

Επιλέξτε τη λειτουργία 
DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ). 

Ρυθμίστε 
τη θερμοκρασία. 

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό. 

Λειτουργία 
ΑΦΥ-

ΓΡΑΝΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Στη λειτουργία αφύγρανσης, δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα καθώς ελέγχεται ήδη αυτόματα. 

Επιλέξτε τη λειτουργία 
FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ). 

Ρυθμίστε την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα. 

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό. 

Λειτουργία 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

2. 
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Η λειτουργία 
μου 

Πατήστε αυτό το κουμπί για περισσότερα 
από 2 δευτερόλεπτα. 

Πατήστε αυτό το κουμπί. 

2 
δευτ. 

4 Η μονάδα θα απομνημονεύσει 
τις τρέχουσες ρυθμίσεις 
λειτουργίας, θερμοκρασίας 
και ανεμιστήρα. 

Carrier 
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Η μονάδα θα επανέλθει στη ρύθμιση 
που κάνατε την τελευταία φορά. 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την απομνημόνευση και την ανάκτηση των αγαπημένων σας ρυθμίσεων (λειτουργία, θερμοκρασία και ταχύτητα 
ανεμιστήρα). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση απομνημόνευσης είναι ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, 26°C και ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία; ανεμιστήρα. 

Πατήστε αυτό το κουμπί ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία Ψ Υ Ξ Η Σ Πατήστε αυτό το κουμπί για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα. 
ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 

Λειτουργία 
ακολούθησης 

ή φρέσκου 
αέρα 

Ο ελεγκτής θα εμφανίσει 
την πραγματική θερμοκρασία 
στη θέση που βρίσκεται 
και θα στέλνει αυτό το σήμα 
στην εσωτερική μονάδα 
κάθε 3 λεπτά. 

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
ακολούθησης. Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τη θερμοκρασία του 
δωματίου με βάση τον αισθητήρα του ελεγκτή για να σας κάνει 
να αισθάνεστε άνετα. 
Σημείωση: Τοποθετήστε τον ελεγκτή σε μια θέση όπου εξασφαλίζεται 
ότι η εσωτερική μονάδα μπορεί να λαμβάνει το σήμα. 

2 
δευτ. 

4 Ενεργοποιείται ο ιονιστής 
ή ο συλλέκτης σκόνης πλάσμα 
(ανάλογα με το μοντέλο). 

Εάν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η λειτουργία φρέσκου αέρα 
για να απομακρύνει τους ρύπους από τον αέρα. 
(Εξαρτάται από το μοντέλο.) 

Πατήστε το κουμπί LED. 

Ενδείξεις 
LED ή 

λειτουργία 
αυτο-

καθαρισμού 

Ενισχυμένη 
ή αθόρυβη 
λειτουργία 

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις της οθόνης 
της εσωτερικής μονάδας. 

Πατήστε αυτό το κουμπί. 

Πατήστε αυτό το κουμπί ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. 

2 
δευτ. 

4 
Η μονάδα θα εισέλθει σε λειτουργία 
χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα 
για να στεγνώσει το πηνίο. Ο κύκλος 
καθαρισμού διαρκεί 15~30 λεπτά και 
μετά η μονάδα θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα. 

Εάν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί για περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα, η μονάδα θα κάνει αυτοκαθαρισμό για να αποτραπεί 
η ανάπτυξη βακτηρίων στο θερμαντικό στοιχείο χλωρίου. 

Πατήστε αυτό το κουμπί για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα. 

Η μονάδα θα λειτουργήσει 
με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ισχύ για να επιτύχει 

τη θερμοκρασία 
που έχει καθοριστεί. 

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την ενισχυμένη 
λειτουργία. Θέτει σε λειτουργία τη μονάδα ώστε να επιτύχει την 
καθορισμένη θερμοκρασία στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 
Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. 

2 
δευτ. 

4 Η μονάδα θα παράγει ένα ελαφρύ 
ρεύμα αέρα για να μειωθεί 
ο θόρυβος στο χαμηλότερο επίπεδο. 

Εάν συνεχίσετε να πατάτε αυτό το κουμπί για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η αθόρυβη λειτουργία. 
(Εξαρτάται από το μοντέλο.) 
Σημείωση: Λόγω της χαμηλής ταχύτητας λειτουργίας, 
το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ανεπαρκής ψύξη και θέρμανση. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης. 

Κατεύθυνση 

Η κλίση της οριζόντιας περσίδας αλλάζει κατά 6 μοίρες με κάθε πάτημα του κουμπιού. 
Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι η περσίδα να φτάσει στη θέση που θέλετε. 

Κίνηση 
περσίδας 

Πατήστε το κουμπί κίνησης περσίδας. Πατήστε το κουμπί κίνησης περσίδας για περισσότερα 
από 2 δευτερόλεπτα. 

χ) 

Με το πάτημα του κουμπιού κίνησης περσίδας, η οριζόντια 
περσίδα θα κινείται αυτόματα προς τα επάνω και προς τα κάτω. 
Πατήστε το ξανά για να σταματήσει η κίνηση. 

Εάν συνεχίσετε να πατάτε αυτό το κουμπί για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία κίνησης 
της κατακόρυφης περσίδας. (Εξαρτάται από το μοντέλο.) 

Λειτουργία 
ύπνου 

| Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ύπνου (RG56N) όταν είστε σε λειτουργία ψύξης/θέρμανσης. 

Η καθορισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί 
(ψύξη) ή θα μειωθεί (θέρμανση) κατά 1°C 
ανά ώρα για τις πρώτες 2 ώρες. 
Στη συνέχεια, η νέα θερμοκρασία 
θα παραμείνει σταθερή για τις επόμενες 
5 ώρες και το κλιματιστικό θα τεθεί 
εκτός λειτουργίας. 

| Με τη λειτουργία ύπνου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και άνετες συνθήκες μέσω του συγχρονισμού με το μεταβολισμό του σώματος. 

Λειτουργία 
X-ECO 

ή ύπνου 

Πατήστε το κουμπί X-ECO (RG56V) 
ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ψύξης. 

Η μονάδα θα ρυθμίσει αυτόματα 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
και την ταχύτητα του συμπιεστή. 
Στη λειτουργία ECO, η 
θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί 
μεταξύ του εύρους 24~30°C. 
Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί 
μετά από 8 ώρες. 

Για τη λειτουργία ύπνου, πατήστε το για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ψύξης/θέρμανσης. 

Η καθορισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί 
(ψύξη) ή θα μειωθεί (θέρμανση) κατά 1°C 
ανά ώρα για τις πρώτες 2 ώρες. 
Στη συνέχεια, η νέα θερμοκρασία 
θα παραμείνει σταθερή για τις επόμενες 
5 ώρες και το κλιματιστικό θα τεθεί 
εκτός λειτουργίας. 

Με τις λειτουργία X-ECO και ύπνου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και άνετες συνθήκες μέσω του συγχρονισμού 
με το μεταβολισμό του σώματος. 
Σημείωση: Η λειτουργία X-ECO δεν ισχύει για συστήματα πολλών μονάδων. 
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Σημείο 
πήξης 

Carrier 
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Πατήστε αυτό το κουμπί 2 φορές σε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και θερμοκρασία 17°C. 

Η μονάδα θα λειτουργήσει με μεγάλη 
ταχύτητα ανεμιστήρα (με ενεργοποιημένο 
τον συμπιεστή) ενώ η θερμοκρασία 
θα καθοριστεί αυτόματα στους 8°C. 

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία αφορά κλιματιστικά με αντλία θερμότητας. 
Πατήστε αυτό το κουμπί 2 φορές ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και σε θερμοκρασία 17°C για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
προστασίας από το πάγωμα. Διατηρεί τη θερμοκρασία του δωματίου επάνω από τους 0°C (σημείο πήξης) κατά τους πολύ κρύους χειμώνες. 
Εάν πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ύπνου, λειτουργίας ή θερμοκρασίας, η λειτουργία αυτή θα ακυρωθεί. 

Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί κατεύθυνσης και το κουμπί κίνησης περσίδας για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία κλειδώματος 1. 

Λειτουργία 
κλειδώ
ματος 1 

4 
Θα εμφανιστεί η ένδειξη λειτουργίας κλειδώματος. 

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος 1 πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά κατεύθυνσης και κίνησης περσίδων για περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα. Στη λειτουργία κλειδώματος 1, δεν ανταποκρίνεται κανένα κουμπί εκτός από αυτά τα δύο για να απενεργοποιηθεί το κλείδωμα. 

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος 2. 

Λειτουργία 
κλειδώ¬
ματος 2 Θα εμφανιστεί 

κλειδώματος. 
η ένδειξη λειτουργίας 

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος 2 πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Στη λειτουργία κλειδώματος 2, δεν ανταποκρίνεται κανένα κουμπί εκτός τα κουμπιά 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΥΞΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα, 
πατήστε ξανά ταυτόχρονα αυτά τα δύο κουμπιά. 

Μόνο 
ψύξη 

Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ανεμιστήρα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. 

an δευτ. • 

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ανεμιστήρα για περισσότερο από 
2 δευτερόλεπτα. 
Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, πατήστε ξανά ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ανεμιστήρα για 
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. 
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