
 
 
 

 

MANUAL DE UTILIZARE 
 

Aparat de aer condi�ionat - tip Split  
C
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�ie acest m

anual de utilizare  



Aceste aparat este un aparat valoros. Pentru a asigura drepturile �i interesele dumneavoastr�, 
acest aparat trebuie s� fie instalat de c�tre tehnicieni profesioni�ti. 
Acest manual de utilizare este utilizat pentru mai multe modele de aparate de aer condi�ionat 
produse de compania noastr�. Design-ul aparatului dumneavoastr� poate fi diferit de cel 
prezentat în acest manual îns� nu va afecta utilizarea corespunz�toare a acestuia.  
Citi�i cu aten�ie sec�iunile corespunz�toare modelului pe care l-a�i ales �i p�stra�i manualul la 
îndemân� pentru a putea fi utilizat ulterior. 
 
Informa�ii suplimentare: 
Aparatul nu trebuie s� fie utilizat de c�tre copiii mici sau persoanele cu dizabilit��i, f�r� 
supraveghere. Copiii mici trebuie s� fie supraveghea�i pentru a nu se juca cu aparatul. 
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* Instruc�iuni pentru utilizator* 
Citi�i cu aten�ie acest manualul înainte de a utiliza aparatul, pentru a se asigura o utilizare 
corespunz�toare. 
Instruc�iuni pentru instalare 
* Asigura�i-v� de faptul c� aparatul este instalat de un personal calificat. 
1. Aparatul nu trebuie s� fie instalat în locuri 

unde exist� scurgeri de gaze combustibile. 

 
În cazul în care se acumuleaz� gaz în jurul 
aparatului, exist� pericolul de producere al unui 
incendiu.  

Asigura�i-v� de faptul c� este instalat un circuit de 
întrerupere. 
 

 
Absen�a unui astfel de circuit poate duce la 
electrocutare sau alte pericole. 

Dup� ce a�i conectat firele dintre unitatea 
interioar� �i unitatea exterioar�, verifica�i dac� 
exist� fire sl�bite, tr�gând u�or de acestea. 

 
Dac� exist� fire sl�bite se poate produce un 
incendiu.  

Asigura�i-v� de faptul c� aparatul este 
împ�mântat corespunz�tor. 
 

 
 

Instruc�iuni pentru utilizare 
Nu încerca�i s� opri�i aparatul 
prin scoaterea �techerului 
cablului de alimentare din priz�. 

 
 

 
 
 

 
Pericol de electrocutare sau 
incendiu.  

Nu conecta�i sursa de alimentare 
la un conector intermediar. 
Utilizarea unui prelungitor este 
interzis�. Nu conecta�i mai 
multe aparate la accea�i priz�. 

 
 
Pericol de electrocutare, 
supraînc�lzire, incendiu sau alte 
accidente.  

Nu ap�sa�i, întinde�i, avaria�i, 
înc�lzi�i sau modifica�i linia de 
alimentare. 

 
 

Se poate produce electrocutare, 
supraînc�lzire, incendiu, etc. 
Dac� firele sunt avariate sau 
trebuie s� fie înlocuite, apela�i la 
ajutorul unui centru de service  
sau o persoan� autorizat� pentru 
a fi înlocuite. 

Nu atinge�i �techerul cu mâinile 
umede.  

 
Pericol de electrocutare. 

Înainte de a introduce �techerul 
în priz�, asigura�i-v� de faptul 
c� nu exist� praf iar acesta este 
conectat corespunz�tor. 
 

 
 

Nu utiliza�i siguran�e de o 
capacitate incorect� sau alte fire 
metalice. 

 
Utilizarea firelor metalice sau 
din cupru poate duce la 
producerea unor defec�iuni sau 
incendiu. 

 

Firele pentru împ�mântare trebuie s� 
fie conectate corespunz�tor la sursa 
de alimentare.  O împ�mântare 
necorespunz�toare poate duce la 
electrocutare sau alte pericole. 

Dac� exist� praf 
pe �techer, 
exist� pericol de 
electrocutare 
sau incendiu. 

    Gre�it! 

Fir de 
cupru 
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Încerca�i s� evita�i p�trunderea 
luminii directe a soarelui �i a aerului 
fierbinte în înc�pere.  

 
În timpul opera�iunii de r�cire, 
utiliza�i draperiile sau jaluzelele 
pentru a face umbr� în înc�pere.  

Încerca�i s� reduce�i generarea de 
c�ldur� în timpul opera�iunii de 
r�cire. 

 
Scoate�i sursele de c�ldur� din 
înc�pere. 

Nu utiliza�i aparate cu ardere prin 
combustie în înc�pere. 
 

 
Poate duce la arderea incomplet� a 
acestor aparate. 

Nu a�eza�i insecticide, vopsea sau 
alte spray-uri inflamabile în 
apropierea aparatului de aer 
condi�ionat �i nu utiliza�i spray-urile 
direct spre aparat. 

 
Pericol de incendiu.  

Atunci când este nevoie s� utiliza�i 
aparatul de aer condi�ionat �i 
aparatele de ardere prin combustie în 
aceea�i camer�, trebuie s� aerisi�i 
înc�perea din când în când.  

 
Ventila�ia insuficient� poate duce la 
lipsa de oxigen sau alte pericole.  

Înainte de între�inerea aparatului, 
întrerupe�i sursa de alimentare. Nu 
cur��a�i aparatul atunci când 
ventilatorul func�ioneaz� la vitez� 
ridicat�.  

 

Nu introduce�i be�e sau alte obiecte 
în fantele pentru ventila�ie. 

 
Dac� ventilatorul func�ioneaz� la 
vitez� ridicat�, se pot produce 
accidente.  

Ajusta�i corespunz�tor direc�ia 
aerului. 

 
Ajusta�i corespunz�tor pe direc�iile 
sus / jos �i stânga / dreapta pentru a 
distribui uniform temperatura în 
înc�pere. 

Nu v� expune�i pentru mult timp la 
ac�iunea aerului condi�ionat. 

 
Se poate produce un disconfort ce 
poate fi d�un�tor pentru organism. 

Nu cur��a�i aparatul de aer 
condi�ionat cu ap�. 

 
Se poate produce o electrocutare. 

Nu ata�a�i, ag��a�i sau a�eza�i obiecte 
pe aparat. 

 
Pot cade provocând accidente sau 
leziuni. 

Verifica�i structura suport a 
aparatului. 

 
În cazul unor avarii, structura suport 
trebuie s� fie reparat� imediat pentru 
a evita c�derea aparatului ce poate 
duce la producerea de leziuni sau alte 
accidente. 

Nu v� a�eza�i pe unitatea exterioar� 
�i nu a�eza�i obiecte pe aceasta. 
 

 
 
 
 
 

Nu utiliza�i urm�toarele substan�e: 

 
Ap� fierbinte (peste 40˚C). 
Utilizarea apei fierbin�i va deforma 
aparatul sau poate afecta culoarea. 
Benzina, diluantul, benzenul, agen�ii 
de lustruit, etc. 
Aceste substan�e vor deforma 
aparatul sau îl vor zgâria. 

Scoate�i �techerul dn priz� atunci 
când aparatul nu este utilizat pentru o 
perioad� îndelungat� de timp din 
motive de siguran��. 

 
Atunci când �techerul este scos din 
priz�, asigura�i-v� de faptul c� 
aparatul este oprit. 

 
Instruc�iuni pentru demontare �i reparare 
* Atunci când este necesar� demontarea �i repararea aparatului, contacta�i un centru de service autorizat �i apela�i la 
ajutorul unui personal calificat. 
* Dac� apar situa�ii neobi�nuite (miros de ars), opri�i imediat utilizarea, întrerupe�i sursa de alimentare �i contacta�i un 
centru de service sau personalul autorizat.  

Dac� unitatea 
cade, poate 
produce leziuni 
sau alte accidente. 

E cald! 

 

   Lips�       
  oxigen! 

 

   Pericol! 
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* P�r�ile componente 
Deoarece exist� mai multe modele, caracteristici �i diferen�e în design, vom realiza 
urm�toarea prezentare general�. 
 

                        

 
 
Sec�iune utilizare unitate 
Cum s� o deschide�i 
 

 
Ap�sa�i u�or în p�r�ile laterale jos �i trage�i 
pân� se simte o rezisten��. 

Cum s� o închide�i 
Ap�sa�i în jos grilajul de admisie, apoi ap�sa�i în 
p�r�ile laterale ale gr�tarului în partea de jos.  

 
Acest buton poate fi utilizat ca m�sur� de urgen�� 
pentru a porni/opri aparatul atunci când 
telecomanda nu este disponibil�. 

 
* Observa�ie: Nu desface�i grilajul la un unghi mai mare de 60 de grade. Nu aplica�i o 
for�� excesiv� asupra unit��ii. 
 

Unitate interioar� 
 
 
 
    Gr�tar retur aer 
         Prime�te aer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ajustare stânga / dreapta    
   a direc�iei aerului. 
 

   Ajustare sus / jos a     
   direc�iei aerului. 
 
   Evacuare aer 
 

   Este evacuat aerul.   
   Filtru aer. 
 

   Îndep�rteaz� murd�ria sau  
   praful din aer. 
   Tub evacuare 
 

   Evacueaz� apa din aer. 
 
 
 
 
 
 
 
           Admisie aer 
        Lateral �i spate 
 
 
  Ventilator evacuare 
 
 
 

 

           Indicatoare unitate 1 
 
 

                            Func�ionare              Cronometru 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Setare temperatur�, cronometru  
                                           �i indicator cod eroare. 
 
 
    Indicatoare unitate 2 
 
 
                      Utilizare TURBO 
 
                                   Temperatur�, cronometru,  

                 cod defec�iune. 
 
                 Cronometru. 
 
 
                     Func�ionare  

 
 
 
  Receptor semnal telecomand� 
 
 
    Conexiune conduct�  
    refrigerare, cablu  
    electric 

Buton utilizare urgen�� 

   Func�ionare/indica�ii 



 4 

 
 
 
 
 

 

 

                         Indicatoare unitate 3 
 
                                                                                                              Receptor semnal telecomand� 
 

 
 

           Cronometru 

 
                             Utilizare turbo                       Func�ionare  

            Indicatoare unitate 4 
 

                             Receptor semnal  
         telecomand� 

 
 
 
 
 
 
 

                               Indicator vitez� ventilator        Temperatur�,                 Func�ionare  
                                             cronometru �i  

          coduri eroare   

     Indicatoare unitate 5 

      
   Mod sleep 

 

                       Utilizare TURBO 
 

  Cronometru 
 
                                Func�ionare 
 

                 Temperatur�, cronometru  
       �i coduri eroare   

 
           Receptor semnal telecomand� 

 
     Indicatoare unitate 6 

 

                                             Func�io-        Crono-                 Utilizare TURBO 
            nare              metru 

 

 
     Receptor                                                                                                             Mod  
       semnal                                                                                                              sleep 
   telecomand�  
 
 

           Temperatur�, cronometru �i coduri eroare   
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Toate imaginile de mai sus sunt orientative îns� practic doar p�r�ile importante sunt indicate. 
Aspectul indicatorului poate fi schimbat, îns� nu afecteaz� func�ionarea. 

            Indicatoare unitate 7 
 
 

   Baleiere        Dezumidi-                                  Înc�lzire          Mod            Mod          
                           ficare           R�cire                (model r�cire    automat         sleep       Cronometru 

            �i înc�lzire) 

   
 
 
 
 
 

   Motor ventilator intern 
       Temperatur� �i coduri           Vitez� ventilator 

eroare 

 
          Indicatoare unitate 8 
 
 

   
         Receptor semnal telecomand� 

                   Vitez� ventilator      
 

        Temperatur�, cronometru  
               �i coduri eroare   

 
 

  
 
 
 

         Cronometru 
   

 
   Indicatoare unitate 9 
 
 

                                  Mod sleep                                   Func�ionare    
 
 

 
 
 
 
 
 

         Receptor semnal                          Cronometru                         Temperatur�, cronometru  
            telecomand�                                     �i coduri eroare   
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* Telecomanda* 
Aten�ie: 
1. Aspectul urm�toarelor dou� telecomenzi difer�, îns� func�iile sunt acelea�i. Verifica�i 

instruc�iunile de pe telecomanda aparatului. 
2. Telecomanda este general�, poate fi utilizat� pentru mai multe modele. Ne cerem scuze 

dac� nu vom prezenta butoanele ce nu sunt utilizate pentru aparatul dumneavoastr�. 
 
Telecomanda 1 

 
 
 
OBSERVA�IE: 
* Imaginile de mai sus sunt orientative îns� practic doar p�r�ile importante sunt indicate. Atunci când aparatul 
este un model doar cu r�cire, HEAT este utilizat doar pentru ventilator. 
* Atunci când este selectat modul TURBO, temperatura camerei nu este controlat� cu utilizarea continu�.  Dac� 
temperatura este prea redus� sau prea mare, anula�i opera�iunea TURBO. 
 

 

              Indicator mod utilizare 
Indic� modul de utilizare selectat 

 
 

              Indicator TIME 
   Indic� timpul pentru cronometru 

 
     Buton selectare mod utilizare 
Acest buton modific� modul de utilizare: 
AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN 
 

                   Buton ON/OFF 
Atunci când este ap�sat acest buton se 
porne�te sau opre�te aparatul. 
 

                Buton FAN SPEED 
Acest buton seteaz� viteza ventilatorului. 
 
                   Buton TIMER  
Acest buton este utilizat pentru a seta 
timpul de pornire, oprire sau cronometrul. 
 

 Buton TURBO 
Acest buton modific� utilizarea pe modul 
TURBO (nu func�ioneaz� în modul 
AUTO, DRY �i FAN). 
 

 

  Indicator temperatur�                   Indicator vitez� ventilator 
   Indic� temperatura setat�                                                      Indic� viteza setat�. 

 

              Indicator SLEEP 
Indic� în timpul modului sleep. 
 

             Indicator TURBO 
Indic� utilizarea turbo. 
 

               Indicator SWING 
Indic� modul de baleiere selectat.  
 

       Indicator blocare comenzi 
 

           Buton setare temperatur� 
Este setat� temperatura camerei. 
 

                    Buton SWING 
Acest buton modific� modul de baleiere: natural, 
baleiere sau fixat. 
 

          Buton AIR FLOW (op�ional)    
 

Acest buton este utilizat pentru selectarea direc�iei 
stânga/dreapta a aerului (func�ioneaz� pentru 
modele cu flux de aer tridimensional). 
 

                  
                    Buton SLEEP 
Acest buton modific� modul de utilizare sleep. 
 
                     Buton HOLD 
Ap�sa�i acest buton pentru a bloca sau a debloca 
tastatura. 
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Telecomanda 2 
 

 
 
 
OBSERVA�IE: 
* Imaginile de mai sus sunt orientative îns� practic doar p�r�ile importante sunt indicate. Atunci când aparatul 
este un model doar cu r�cire, HEAT este utilizat doar pentru ventilator. 
* Atunci când este selectat modul TURBO, temperatura camerei nu este controlat� cu utilizarea continuu.  Dac� 
temperatura este prea redus� sau prea mare, anula�i opera�iunea TURBO. 
 
Procedur� de transmisie 
 

 

Atunci când este ap�sat fiecare buton de pe telecomand� cu aceasta îndreptat� c�tre unitate, 
este transmis semnalul. Atunci când semnalul este recep�ionat corespunz�tor, este emis un 
sunet de c�tre unitate. 

 

                Indicator temperatur� 
           Indic� temperatura setat�.               
 

                   Indicator AUTO 
 

                Indicator COOLING 
 

                  Indicator DRYING 
 

                 Indicator HEATING 
 

                  Indicator FANING 
 
                 Indicator SWING 
Indic� modul de baleiere selectat. 
 

              Indicator TIME 
Indic� timpul pentru cronometru 
 
          Buton setare temperatur� 
Pentru setarea temperaturii în camer�. 
 

                 Buton MODE 
Acest buton modific� modul de utilizare: 
AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN 
 
 

                Buton FAN SPEED 
Acest buton seteaz� viteza ventilatorului      

 

Buton TURBO 
Acest buton modific� utilizarea pe modul 
TURBO (nu func�ioneaz� în modul AUTO, 
DRY �i FAN). 
                   Buton TIMER  
Acest buton este utilizat pentru a seta timpul 
de pornire, oprire sau cronometrul. 

 

              Indicator SLEEP 
Indic� în timpul modului sleep. 
 

             Indicator TURBO 
Indic� utilizarea turbo. 
 

       Indicator blocare comenzi 
 
 

          Buton FAN SPEED 
Acest buton seteaz� viteza ventilatorului      
  
                Buton ON/OFF 
Atunci când este ap�sat acest buton se porne�te sau 
opre�te aparatul.  

 

                    Buton SWING 
Acest buton modific� modul de baleiere: natural, 
baleiere sau fixat. 
 
          Buton AIR FLOW (op�ional)    
 

Acest buton este utilizat pentru selectarea direc�iei 
stânga/dreapta a aerului (func�ioneaz� pentru 
modele cu flux de aer tridimensional). 
 

                  
                    Buton SLEEP 
Acest buton modific� modul de utilizare sleep. 
 

                     Buton HOLD 
Ap�sa�i acest buton pentru a bloca sau a debloca 
tastatura.                   
  

                
Indicator SWING 
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* Utilizarea telecomenzii* 
 
UTILIZAREA APARATULUI ÎN MODURILE SELECTATE 
1. Îndrepta�i telecomanda c�tre unitate, ap�sa�i butonul ON/OFF apoi butonul MODE, selecta�i 

modul necesar: AUTO, COOL (r�cire), DRY (deumidificare), HEAT (înc�lzire) sau FAN 
(ventilator). 

2. Ap�sa�i butonul pentru setarea temperaturii pentru a cre�te sau a reduce valorile pân� când 
temperatura necesar� este afi�at�. Temperatura din înc�pere este setat� la o valoare cuprins� între 
16ºC - 32ºC. (Va fi setat� automat la 25ºC �i nu poate fi ajustat� în modul AUTO sau DRY). 

3. Ap�sa�i butonul FAN SPEED pentru a selecta viteza dorit� pentru ventilator: Sc�zut� (pe afi�aj 
apare „ ”), medie (pe afi�aj apare „ ”), ridicat� (pe afi�aj apare „ ”), auto (indicatorul „ ” 
clipe�te). (Va fi setat� automat o vitez� mai mic� �i neajustabil� în modul DRY). 

4. Ap�sa�i butonul SWING pentru a selecta direc�ia sus / jos dorit�: natural (pe afi�aj apare „ ”), 
baleiere (indicatorul „ ” clipe�te), fix (pe afi�aj apare „ ”). (Va fi setat automat pe direc�ie fix� în 
modul DRY). 

 
UTILIZARE TURBO 
Ap�sa�i butonul TURBO în modul COOL sau HEAT, viteza poate fi setat� pe HIGH. Ap�sa�i butonul 
TURBO din nou pentru a încheia modul de utilizare TURBO. 
Observa�ie: în timpul modului TURBO, viteza nu poate fi modificat�. 
 
AJUSTAREA DIREC�IEI STÂNGA / DREAPTA 
Metoda 1: Ajustarea manual� 
Ajusta�i direc�ia prin deplasarea manual� a lamelelor stânga / dreapta.  
Aten�ie: atunci când ajusta�i direc�ia, opri�i aparatul. 
Metoda 2: Ajustarea automat� orizontal / vertical (model tridimensional) 
Ajusta�i direc�ia cu ajutorul telecomenzii. Ap�sa�i butonul AIR FLOW, lamelele 
se vor mi�ca în mod constant stânga / dreapta sau vor fi fixe. 

 

 
CRONOMETRU 
Setarea timpului de oprire 
Seta�i timpul pentru oprirea aparatului iar atunci când timpul s-a scurs, aparatul se va opri. 
1. În timpul utiliz�rii aparatului, ap�sa�i butonul TIMER iar aparatul va intra în modul de oprire 

programat�. 
2. În mod continuu, ap�sa�i butonul TIMER pentru a seta timpul necesar pentru oprirea aparatului. 

Programatorul poate seta o valoare cuprins� între 1 – 24 de ore. De fiecare dat� când ap�sa�i 
butonul, indica�ia se va modifica în urm�toarea secven��: 1 * 2 * ... * 24 * anulare (f�r� indica�ie) 
* 1. 

3. Dup� setarea timpului de oprire, cifrele de pe afi�aj vor scade cu 1 la fiecare or� care trece. Cifrele 
indic� timpul r�mas pân� la oprire. 

 
Setarea timpului de pornire 
Seta�i timpul pentru pornirea aparatul iar atunci când timpul s-a scurs, aparatul va porni. 
1. Atunci când aparatul este în modul standby, ap�sa�i butonul TIMER iar aparatul va porni. 
2. Ap�sa�i în mod continuu butonul TIMER pentru a seta timpul dorit pentru pornirea aparatului. 

Programatorul poate seta o valoare cuprins� între 1 – 24 de ore. . De fiecare dat� când ap�sa�i 
butonul, indica�ia se va modifica în urm�toarea secven��: 1 * 2 * ... * 24 * anulare (f�r� indica�ie) 
* 1. 

Dup� ce a�i setat timpul de pornire, cifrele de pe afi�aj vor scade cu 1 la fiecare or� care trece. Cifrele 
indic� timpul r�mas pân� la pornire. 
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Procedur� dezactivare 
Atunci când indica�ia de pe afi�aj este de 24 de ore, ap�sa�i din nou butonul TIMER pentru a �terge 
modul timp. 
 
MODUL SLEEP 
Utiliza�i acest mod pentru a reduce sunetul de func�ionare atunci când dormi�i, etc. 
Ap�sa�i butonul SLEEP, sunetul aerului din unitatea intern� va fi redus. 
Ap�sa�i din nou butonul SLEEP pentru a p�r�si modul. 
OBSERVA�IE: 
• Utiliza�i modul Sleep atunci când merge�i la culcare. Dac� acest mod este utilizat pe timpul zilei, 

capacitatea este redus� deoarece temperatura ambiental� este prea mare (MOD COOL). 
• În timpul opera�iunii de r�cire, temperatura din înc�pere va fi crescut� treptat cu câte 2˚C dup� ce 

aparatul începe s� func�ioneze în modul sleep. 
• În timpul utiliz�rii modului de înc�lzire, temperatura din înc�pere va fi redus� treptat cu câte 5˚C 

fa�� de setare dup� ce aparatul începe s� func�ioneze în modul sleep. 
 
ÎNLOCUIREA BATERIILOR 
• Atunci când semnalul de la telecomand� este slab iar unitatea 

interioar� nu poate recep�iona semnalul corespunz�tor; indica�ia de pe 
afi�aj devine �tears�, deplasa�i capacul �i înlocui�i cele dou� baterii. 

• Respecta�i polarit��ile din interiorul compartimentului (pozitiv �i 
negativ). 

• Utiliza�i baterii noi �i de acela�i tip.  
• Dac� telecomanda nu va fi utilizat� pentru o perioad� îndelungat� de 

timp, scoate�i bateriile pentru a preveni curgerea acestora �i avarierea 
telecomenzii. 

• Dac� telecomanda func�ioneaz� necorespunz�tor, pute�i scoate 
bateriile din partea din spate pentru a �terge afi�ajul.  

 

 
 
Performan�e �i principii de baz� 
• Aparatul absoarbe c�ldura din aerul extern �i îl transfer� în interior pentru a înc�lzi camera. 

Capacitatea de înc�lzire a acestei pompe de înc�lzire cre�te / scade cu m�rirea / reducerea 
temperaturilor din aerul exterior. 

• Este nevoie de un timp scurt pentru un asemenea sistem de circulare a aerului cald pentru a cre�te 
temperatura din înc�pere. 

• Atunci când temperatura din exterior este foarte sc�zut�, sistemul poate fi utilizat împreun� cu un 
alt dispozitiv de înc�lzire. Trebuie s� fie men�inut� o bun� ventila�ie pentru siguran�� �i pentru a 
preveni accidentele. 

 
Decongelare 
Atunci când temperatura aerului exterior este foarte redus� �i umiditatea este ridicat�, va înghe�a 
dispozitivul pentru transferul de c�ldur� al unit��ii exterioare �i poate avea un impact negativ asupra 
eficien�ei �i performan�ei de înc�lzire. În acest caz, func�ia de decongelare automat� va porni. Modul 
de înc�lzire va fi oprit pentru 5-10 minute pentru decongelare. 
• Ventilatoarele unit��ii interioare �i exterioare sunt oprite. 
• În timpul decongel�rii, unitatea exterioar� poate genera abur. Este produs de decongelarea rapid� 

�i nu reprezint� o defec�iune. 
• Înainte de încheierea procesului de decongelare, se reia opera�iunea de înc�lzire. 

 
                      Scoate�i capacul din spate 
 
 
 
 

Telecomanda 1 
                        Buton CLK 
                     Nu func�ioneaz� pentru acest model. 

                        Buton RST 
Acest buton permite resetarea 
calculatorului (ap�sa�i butonul 
RST cu vârful unui ac, pix, etc.). 

 
Scoate�i capacul din spate 

 
Telecomanda 2 
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*Metode de între�inere* 
 
Aparatul de aer condi�ionat trebuie s� fie oprit iar cablul de alimentare scos din priz� 
înainte de a fi realizat� opera�iunea de între�inere 
 
Înainte de a întrerupe utilizarea 
1. Verifica�i dac� exist� blocaje ale 

ventilatoarelor unit��ii interioare �i 
exterioare. 

 
2. Verifica�i dac� suportul de instalare este 

ruginit. 
3. Verifica�i dac� 

împ�mântarea este 
corespunz�toare. 

  
4. Verifica�i dac� filtrul este curat. 
5. Conecta�i la sursa de alimentare. 
6. Introduce�i bateriile în telecomand�. 

 
 
 
Dup� utilizare 

1. Seta�i temperatura pe 30°C �i utiliza�i 
aparatul în modul ventilator pentru 
aproximativ jum�tate de zi. 

           Pentru a usca interiorul unit��ilor.  
2. Opri�i utilizarea ma�inii �i scoate�i cablul 

de alimentare din priz�. 
Aparatul va consuma aproximativ 5W 
dup� ce este oprit. Pentru economisirea 
energiei este recomandabil s� scoate�i 
�techerul din priz� atunci când nu este 
utilizat.  

 

 
3. Cur��a�i �i instala�i ecranul filtrului pentru 

aer. 
4. Cur��a�i unit��ile interioare �i exterioare. 

 
5. Scoate�i bateriile din telecomand�. 

 
 
 

În timpul utiliz�rii 
Cur��area ecranului filtrului pentru aer (o dat� la dou� s�pt�mâni).  

1. Îndep�rta�i ecranul 
filtrului pentru aer. 

• Ap�sa�i u�or cele dou� 
capete ale gr�tarului 
pentru a-l desface. 

• Trage�i u�or în sus 
ecranul filtrului �i 
scoate�i în direc�ia 
corpului 
dumneavoastr�. 

 

2. Cur��a�i ecranul filtrului pentru aer. 
Dac� ecranul este foarte murdar, utiliza�i ap� 
cald� (aproximativ 30˚C) pentru a-l cur��a. 
L�sa�i-l s� se usuce dup� cur��are. 
Observa�ii: 
• Nu utiliza�i ap� fierbinte pentru a cur��a ecranul 

filtrului. 
• Nu usca�i ecranul deasupra unui foc. 
• Nu supune�i efortului mecanic ecranul. 

3. Instala�i ecranul filtrului pentru aer. 
Dac� utiliza�i aparatul f�r� ecranul pentru filtrul de aer se 
va murd�ri partea interioar� a aparatului afectând 
performan�ele sau vor fi avariate unit��ile. 
Cur��a�i aparatul de aer condi�ionat. 

• Utiliza�i un material uscat 
pentru a cur��a aparatul de aer 
condi�ionat sau utiliza�i un 
aspirator. 

• Dac� aparatul este foarte 
murdar, utiliza�i un material 
înmuiat în detergent pentru a-l 
cur��a. 

 

 
 
 
 
Observa�ie: 
Dac� ecranul filtrului pentru aer este blocat de 
praf sau murd�rie, performan�ele de r�cire sau 
înc�lzire vor fi afectate, utilizarea va fi 
zgomotoas� iar consumul de energie va cre�te. 
Ecranul filtrului trebuie s� fie cur��at periodic.  

 

Terminal 
împ�mântare 
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*Apelarea la ajutorul unui centru de service autorizat* 
 
Verifica�i urm�toarele înainte de a apela la ajutorul unui centru de service autorizat. 
 

Aparatul nu func�ioneaz�. 
Este conectat 
�techerul la priz�? 

 
 

 

Timpul este setat 
pe pozi�ia „ON”? 

 
 

 

Este întrerupt� 
alimentarea cu 
energie sau 
siguran�a este ars�? 

  

 

 
Rezultate slabe la r�cire sau înc�lzire. 

Temperatura 
camerei este 
potrivit�? 

 

Filtrele pentru aer 
sunt curate (nu 
sunt blocate)? 

 

Ferestrele sau u�ile 
sunt deschise? 
 

  

 

 
Rezultate slabe la r�cire. 

Lumina soarelui 
p�trunde direct în 
înc�pere? 

 

Exist� o surs� de 
c�ldur� în 
înc�pere? 

 

Exist� prea multe 
persoane în 
înc�pere? 

  

 

 
Cazuri ce necesit� contactul imediat cu distribuitorul 
Scoate�i imediat cablul de alimentare din priz� �i informa�i distribuitorul în urm�toarele situa�ii: 
 
Siguran�ele sau circuitele de 
întrerupere sunt oprite. 

 

Cablul de alimentare sau 
�techerul sunt foarte fierbin�i. 

 

Înveli�ul cablului de alimentare 
sau al �techerului sunt avariate. 

 
Interferen�e cu televizorul, 
aparatul radio sau alte 
dispozitive. 

 

Aparatul nu porne�te. 
 

 

Este produs un zgomot anormal 
în timpul utiliz�rii. 

 

Atunci când este observat� o mi�care eronat� atunci când este ap�sat butonul RUN chiar �i dup� ce a�i 
scos �techerul din priz� �i a�i repornit aparatul dup� 3 minute, mi�carea eronat� nu va dispare. 

 
 

Siguran�a 
este ars� 

Trec 3 
minute, 
de ce? 
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*Trebuie s� cunoa�te�i urm�toarele 
înainte de a utiliza aparatul* 

Aparatul nu poate fi repornit imediat dup� ce a fost 
oprit. 
 

 

Repornirea este oprit� pentru 3 minute dup� oprire 
pentru a proteja aparatul. 
 

 
 
Programatorul de protec�ie de 3 minute incorporat în 
microcip ac�ioneaz� automat. Atunci când aparatul 
este pornit, aceast� func�ie nu este activat�. 

Aerul nu este furnizat la pornirea în modul de 
înc�lzire. 

Furnizarea aerului este oprit� pentru a preveni 
furnizarea de aer rece pân� când se înc�lze�te 
dispozitivul pentru schimbul de c�ldur� (2 la 5 min) 
(HOT KEEP). 

Aerul nu este furnizat pentru 6 – 12 minute, în 
modul de înc�lzire. 

Temperatura exterioar� este redus� iar umiditatea 
crescut�, aparatul va realiza automat decongelarea. 
A�tepta�i. În timpul decongel�rii, din unitatea 
exterioar� iese ap� sau abur. 

Aerul nu este furnizat în modul de deumidificare. Ventilatorul intern este oprit uneori pentru a preveni 
formarea de vapori a umezelii produse în urma 
dezumidific�rii �i pentru a economisi energie. 

Este furnizat abur în modul de r�cire. Acest fenomen apare uneori atunci când 
temperatura �i umiditatea din înc�pere sunt ridicate 
îns� va dispare cu reducerea temperaturii �i a 
umidit��ii. 

Sunt produse mirosuri. Aerul furnizat în timpul utiliz�rii poate mirosi. Este 
mirosul de tutun �i cosmetice din interiorul 
aparatului. 

Se aud zgomote.      

Sunt produse de agentul de refrigerare din interiorul 
aparatului. 

Se aude un zgomot. Dup� oprirea aliment�rii sau 
dup� deconectarea �techerului de la sursa de 
alimentare. 

Este produs de expansiunea sau contrac�ia 
componentelor din plastic. 

Opera�iunea nu poate fi repornit� chiar dac� este 
reluat� alimentarea cu energie. 

Memoria este �tears�. Utiliza�i din nou telecomanda 
pentru a porni aparatul. 

Semnalele telecomenzii nu sunt recep�ionate. Semnalele telecomenzii nu sunt recep�ionate atunci 
când receptorul de pe aparat se afl� în ac�iunea 
direct� a luminii puternice sau a soarelui. În acest 
caz, întrerupe�i luminarea senzorului.  

 
Se formeaz� umezeal� pe grila exterioar�.  Dac� aparatul este utilizat pentru o perioad� 

îndelungat� de timp în umiditate ridicat�, se poate 
forma umezeal� pe grilajul de evacuare a aerului �i 
pic�.  

 
 
 
* Versiunea în limba englez� este de referin��.  

Nu 
func�ioneaz� 

 
A�tepta�i      
3 minute 
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