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No Πρόβλημα / Problem Αιτία / Cause Λύση / Solution

1 Η μονάδα δεν εκκινεί
No discharge of air

Λανθασμένη ή 
αποσυνδεδεμένη παροχή 
ρεύματος
Incorrect or disconnected 
power supply

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σωστά 
συνδεδεμένη, η καλωδίωση δεν 
έχει υποστεί ζημιά & ότι η παροχή 
ρεύματος είναι εντός των απαιτήσεων 
της μονάδας.
Make sure the cooler is plugged in 
properly, the wiring is undamaged & 
the power supply is within the unit’s 
requirements.

Δυσλειτουργία χειριστηρίου
Controller malfunction

Αντικαταστήστε το χειριστήριο
Replace the controller

Δυσλειτουργία ηλεκτρικής 
ασφάλειας
Electrical fuse malfunction

Αντικαταστήστε την ασφάλεια
Replace the fuse

Δυσλειτουργία κεντρικής 
πλακέτας
Electrical mainboard
malfunction

Αντικαταστήστε την κεντρική πλακέτα
Replace the mainboard

2 Δεν υπάρχει ψύξη
No cooling

Η αντλία νερού δεν είναι 
ενεργοποιημένη
Water pump is not turned on

Ενεργοποιήστε την λειτουργία ψύξης
Turn on cool function

Βλάβη στην αντλία
Damaged pump

Αντικαταστήστε την αντλία
Replace the pump

Άδεια δεξαμενή /
χαμηλή στάθμη νερού
No water / low water

Επαναγεμίστε με νερό
Refill water

Δυσλειτουργία πλήκτρου του 
χειριστηρίου
The button on the controller 
is broken

Αντικαταστήστε το χειριστήριο
Replace the controller

Δυσλειτουργία κεντρικής 
πλακέτας
Electrical mainboard is 
broken

Αντικαταστήστε την κεντρική πλακέτα
Replace the mainboard

3 Δεν υπάρχει ροή άερα
No airflow

Δυσλειτουργία πλήκτρου του 
χειριστηρίου
The button on the controller 
is broken

Αντικαταστήστε το χειριστήριο
Replace the controller

Βλάβη κινητήρα
The motor is broken

Αντικαταστήστε τον κινητήρα
Replace the motor

4 Δυσάρεστη οσμή
Unpleasant odour

Βρώμικο νερό
Dirty water

Αποστραγγίστε τη δεξαμενή και
επαναγεμίστε με νερό
Drain and refill the water

Βρώμικη κυψέλη ψύξης
Dirty cooling pad

Καθαρίστε τη κυψέλη ψύξης
Clean the pad
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Μέγ. παροχή αέρα
Max. air flow 4.500 Τύπος ανεμιστήρα

Fan type Αξονικός / Axial

Ισχύς
Power 165 Ταχύτητες

Speeds 3

Τάση / Συχνότητα
Voltage / Frequency 220 - 240 / 50 Στάθμη θορύβου

Noise ≤ 61

Ρεύμα
Rated current 0,75 Καθαρό βάρος

Net weight 22

Χωρητικότητα νερού
Water storage 40 Διαστάσεις

Dimensions 700 x 455 x 1.180




