ΑΝΕΣΗ & ΕΥΚΟΛΙΕΣ

Λειτουργία HI POWER

High Power

Σε λειτουργία ψύξης

Σε λειτουργία θέρμανσης

Αυτή η λειτουργία παρέχει ισχυρό δροσερό ρεύμα αέρα για

Αυτή η λειτουργία θερμαίνει όλο το δωμάτιο από την περιοχή του

γρήγορο δροσισμό του δωματίου.

κλιματιστικού μέχρι τα πόδια σας.

Παρέχει ισχυρό δροσερό ρεύμα αέρα όταν θέλετε να δροσιστείτε

Ζεσταίνει αμέσως το δωμάτιο όταν θέλετε να ζεσταθείτε, όπως

μετά το μπάνιο σας ή την επιστροφή στο σπίτι σε μια ζεστή

όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι ή επιστρέφετε στο σπίτι κατά τη

καλοκαιρινή μέρα, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε αμέσως μια

χειμερινή περίοδο. Το κλιματιστικό επιστρέφει αυτόματα στην

αίσθηση δροσιάς. Το κλιματιστικό επιστρέφει αυτόματα στην

προηγούμενη λειτουργία μετά από 15 λεπτά για να αποφευχθεί η

προηγούμενη λειτουργία μετά από 15 λεπτά για να αποφευχθεί η

υπερβολική θέρμανση του δωματίου.

υπερβολική ψύξη του δωματίου.

Αθόρυβη Λειτουργία
Όταν οριστεί η αθόρυβη λειτουργία, η μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης της
εξωτερικής μονάδας μειώνεται κατά 3dB(A) ως προς την ονομαστική στάθμη
θορύβου (45dB(A) ή λιγότερο). Η ταχύτητα λειτουργίας του συμπιεστή
ρυθμίζεται σε χαμηλότερο εύρος σε σχέση με αυτή της κανονικής λειτουργίας,
λειτουργώντας στο 60% της ονομαστικής απόδοσης.
Η μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας διατηρείται
χαμηλότερα σε σχέση με της κανονικής λειτουργίας.

ZZ...

Αθόρυβο

Night Setback
Στις πολύ ψυχρές περιόδους, η θερμοκρασία του χώρου μπορεί να διατηρείται
σε ένα επίπεδο άνεσης ακόμη και όταν δεν υπάρχουν άτομα στο χώρο.
Το κλιματιστικό διατηρεί τη θερμοκρασία στους 10°C.
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* Η σελίδα αυτή περιγράφει κυρίως τη σειρά ZSX.
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Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης
Για κάθε ημέρα της εβδομάδας μπορούν να προγραμματιστούν έως 4 προγράμματα με τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη
(ON-TIMER / OFF-TIMER).
Μπορούν να οριστούν έως και 28 προγράμματα ανά εβδομάδα.
Μετά τον προγραμματισμό, ο χρονοδιακόπτης θα επαναλαμβάνει το ίδιο πρόγραμμα κάθε εβδομάδα μέχρι να ακυρωθεί.

Χρονοδιακόπτης Sleep
Όταν οι άνθρωποι κοιμούνται δεν
απαιτείται πάρα πολύ
ψύξη/θέρμανση. Η λειτουργία αυτή
πραγματοποιεί λιγότερη
ψύξη/θέρμανση, προσαρμόζοντας
την απόδοση και επιτυγχάνοντας
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε λειτουργία θέρμανσης

Σε λειτουργία ψύξης

έναρξη χρονοδιακόπτη sleep

Μετά από 2 ώρες
επιλεγμένη
θερμοκρασία

−1°C

επιλεγμένη
θερμοκρασία

−1°C

Μετά από 1 ώρα
+1°C

−1°C

Μετά από 30 λεπτά

+1°C

−1°C

−3°C

χρόνος λειτουργίας

Μετά από 1 ώρα
Μετά από 2 ώρες

χρόνος λειτουργίας
έναρξη χρονοδιακόπτη sleep

Άνετη εκκίνηση

Σε λειτουργία ΨΥΞΗΣ
(Stop) Ξεκινά η λειτουργία

Το κλιματιστικό ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου ώστε να επιτευχθεί άνεση την “επιλεγμένη
ώρα” μέσω προκαταρκτικής λειτουργίας 60 λεπτών. Αυτό είναι βολικό όταν ξυπνάτε και όταν
επιστρέφετε σπίτι σε προκαθορισμένες ώρες. Στη λειτουργία Ενεργοποίησης Χρονοδιακόπτη
(ON-TIMER), η μονάδα ξεκινά τη λειτουργία λίγο νωρίτερα, ώστε ο χώρος να προσεγγίσει τη
βέλτιστη θερμοκρασία την επιλεγμένη ώρα ενεργοποίησης.

(Λειτουργία)
Επιλεγμένη θερμοκρασία

Έλεγχος θερμ.
χώρου 60 λεπτά
πριν.

Ρύθμιση ώρας

Λειτουργία Προκαθορισμένης ρύθμισης
Η Λειτουργία Προκαθορισμένης ρύθμισης επιτρέπει την αποθήκευση εξατομικευμένων ρυθμίσεων θερμοκρασίας
και ροής αέρα, προκειμένου να απολαμβάνετε κορυφαία άνεση μόνο με το πάτημα ενός πλήκτρου. (Ισχύει για τις
σειρές ZSX & ZS)

Ρύθμιση φωτεινότητας LED
Η φωτεινότητα της ένδειξης LED ρυθμίζεται με βάση
την προτίμησή σας. (Ισχύει για τις σειρές ZSX & ZS)

Ευκολία Τηλεχειρισμού
Οι μονάδες τοίχου συνοδεύονται από ασύρματο
τηλεχειριστήριο υπερύθρων, με το οποίο ελέγχονται οι
ρυθμίσεις της μονάδας όπως θερμοκρασία, ταχύτητα
ανεμιστήρα, λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης.
Το τηλεχειριστήριο διαθέτει φιλικό προς το χρήστη
σχεδιασμό με μεγάλα πλήκτρα. Υπάρχουν πολλά
σημαντικά οφέλη όπως οι ρυθμίσεις λειτουργίας ECO,
οι οποίες προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας.
Υπάρχει επίσης εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, ο
οποίος ρυθμίζεται με τις δικές σας προτιμήσεις και
ενεργοποιείται όταν σας βολεύει. Επιπλέον υπάρχει
επιλογή αθόρυβης λειτουργίας, η οποία μπορεί να
επιλεγεί κατά τη διάρκεια του ύπνου προσφέροντας
ελάχιστα επίπεδα θορύβου.

Φωτιζόμενο πλήκτρο
ON & OFF
Αερισμός
Θερμοκρασία
HiPower / Eco

3D Auto
Αδρανοποίηση Αλλεργιογόνου

Οριζόντια περιστροφή σε 8 κατευθύνσεις
Κατακόρυφη περιστροφή
Αθόρυβη λειτουργία

Κλείδωμα για παιδιά
Ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης μπορεί
να προγραμματιστεί με αυτά τα πλήκτρα

Επιλέξτε τη λειτουργία
Προκαθορισμένης ρύθμισης
πιέζοντας το πλήκτρο MENU.

13

