
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vã mulţumim cã aţi ales produsul nostru. 
Pentru o funcţionare corespunzãtoare, citiţi şi pãstraţi acest manual cu atenţie.  
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Acest aparat nu este destinat pentru utilizarea de cãtre persoane (inclusiv copii) cu capacitãți fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau fãrã experiențã şi cunoştințe, dacã nu li s-a oferit o supervizare sau instructaj privind folosirea aparatului de cãtre o 
persoanã responsabilã pentru siguranța lor.  
Copii ar trebui supervizați pentru a se asigura cã nu se joacã cu aparatul.  
 
 

Acest marcaj indicã faptul cã produsul nu ar trebui aruncat alãturi de alte deşeuri menajere, în Uniunea 
Europeanã. Pentru a preveni daunele asupra mediului sau sãnãtãții umane, din cauza unei înlãturãri 
necontrolate, reciclați responsabil, pentru a promova refolosirea sustenabilã a resurselor materiale. Pentru 
a returna dispozitivul folosit, folosiți sistemele de colectare şi retur sau contactați comerciantul de unde ați 
cumpãrat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclarea corespunzãtoare.  
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Explicarea simbolurilor  
 

 PERICOL 
Indicã o situaţie periculoasã care neevitatã, va duce la deces sau vãtãmare 
serioasã. 

 ATENTIE 
Indicã o situaţie periculoasã care neevitatã, va duce la deces sau vãtãmare 
serioasã.. 

 AVERTIZARE 
Indicã o situaţie periculoasã care neevitatã, va duce la vãtãmare minorã sau 
medie. 

NOTA Indicã o informaţie importantã, dar fãrã pericol folositã pentru a indica riscul 
daunelor asupra proprietãţii.  

 

Indicã un pericol cãruia îi este atribuit un cuvânt semnal ATENTIE sau 
AVERTIZARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Precauţii 

ATENTIE 
Funcţionare şi întreţinere 

• Acest aparat poate fi folosit de copii dupã 8 ani şi persoane cu capacitãţi fizice, senzoriale 
şi mentale reduse sau fãrã experienţã şi cunoştinţe, dacã li s-a oferit supervizare şi 
instructaj privind folosirea aparatului şi dacã înţeleg pericolele implicate.  

• Copii nu se vor juca cu aparatul.  
• Curãţarea şi întreţinerea nu vor fi realizate de copii, fãrã supervizare 
• Nu conectaţi aparatul la o prizã multifuncţionalã. Altfel, poate apãrea pericolul de 

incendiu. 
• Deconectaţi sursa când curãţaţi aparatul. Altfel existã pericolul de scurtcircuit.  
• Dacã cablul de alimentare este avariat, trebuie înlocuit de fabricant, agentul de service 

sau persoane calificate similar pentru a evita pericolul. 
• Nu spãlaţi aparatul cu apã, pentru a evita scurtcircuitul.   
• Nu introduceţi apã în unitatea interioarã. Poate cauza scurtcircuit sau defecţiune.  
• Dupã îndepãrtarea filtrului, nu atingeţi marginile pentru a evita vãtãmarea.  
• Nu folosiţi focul sau uscãtorul de pãr pentru a usca filtrul, pentru a evita deformarea sau 

pericolul de incendiu.   
• Intreţinerea trebuie realizatã de personal calificat. Altfel poate cauza vãtãmare corporalã 

sau daune. 
• Nu reparaţi aparatul singuri. Acest lucru poate duce la scurtcircuit sau daune. Vã rugãm 

contactaţi comerciantul când trebuie sã reparaţi aparatul.  
• Nu bãgaţi degetele sau obiecte în admisia sau evacuarea de aer. Poate cauza vãtãmare 

corporalã sau daune.  
• Nu blocaţi admisia sau evacuarea de aer. Acest lucru poate duce la defecţiuni.  
• Nu vãrsaţi apã pe telecomandã, altfel aceasta se poate strica.  
• Când apar fenomenele de mai jos, vã rugãm opriţi aparatul şi deconectaţi alimentarea 

imediat, iar apoi contactaţi comerciantul sau alt personal calificat, pentru reparaţie.  
o Cablul de alimentare se supraîncãlzeşte sau este avariat  
o Existã un sunet anormal în timpul funcţionãrii.  
o Siguranţa sare des 
o  Aparatul emite un miros de ars.  
o Unitatea interioarã are scurgeri 

• Dacã aparatul funcţioneazã în condiţii anormale, acest lucru poate cauza defecţiuni, 
scurtcircuit sau incendii.  

• Când porniţi sau opriţi unitatea prin butonul de urgenţã, vã rugãm apãsaţi comutatorul cu un alt 
obiect izolator decât metalul.  

•  Nu cãlcaţi pe panoul unitãţii exterioare sau puneţi obiecte grele pe el. Acest lucru poate 
cauza daune sau vãtãmare.  

 
Ataşament 

• Instalarea trebuie realizatã de personal calificat. Altfel poate duce la vãtãmare sau daune. 
• Trebuie urmate regulamentele de siguranţã electricã, la instalarea unitãţii.  
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• Conform regulamentelor de siguranţã localã, folosiţi un circuit de alimentare şi un 
întrerupãtor de circuit adecvate.   

• Nu instalaţi întrerupãtorul. Altfel, pot apãrea defecţiuni. 
• Un întrerupãtor de deconectare la toţi polii, având o separare de contact de cel puţin 3 

mm în toţi polii, ar trebui conectat în cablare fixã.  
• Inclusiv un întrerupãtor de circuit, cu capacitate potrivitã, vã rugãm consultaţi urmãtorul 

tabel. Schimbarea de aer ar trebui sã aibã incluse funcţiunea conexiune magnet şi 
încãlzire, pentru protejarea de scurtcircuite şi supraîncãrcare.  

• Aparatul ar trebui împãmântat corespunzãtor. Impãmântarea necorespunzãtoare poate 
cauza scurtcircuite.   

• Nu folosiţi un cablu de alimentare neadecvat.  
• Asiguraţi-vã cã cablul de alimentare se potriveşte cu cerinţele aparatului. Un cablu 

instabil sau cablarea necorespunzãtoare pot duce la defecţiuni. Vã rugãm instalaţi 
corespunzãtor cablurile înainte de folosirea aparatului.  

• Conectaţi corespunzãtor cablul sub tensiune, cablul neutru şi cablul împãmântat al prizei 
de alimentare. 

• Asiguraţi-vã cã aţi oprit orice alimentare înainte de a desfãşura orice lucrãri legate de 
electricitate şi siguranţã.  

• Nu puneţi deoparte cablul de alimentare înainte de terminarea instalãrii. Dacã acesta este 
stricat, trebuie înlocuit de fabricant, agentul de service sau alt personal calificat, pentru 
evitarea pericolelor.  

• Temperatura circuitului de refrigerant va fi ridicatã, vã rugãm pãstraţi cablul de 
interconectare departe de tubul de cupru.  

• Aparatul va fi instalat conform regulamentelor naţionale de cablare. 
• Instalarea trebuie realizatã conform cerinţelor NEC şi CEC, doar de personal autorizat.  
• Aparatul este un aparat electric de primã clasã. Acesta trebuie împãmântat corespunzãtor, 

cu dispozitive de împãmântare specializate, de cãtre un profesionist. Vã rugãm asiguraţi-
vã cã este împãmântat corespunzãtor, altfel poate duce la scurtcircuite.  

• Cablul galben-verde din aparat este cablu de împãmântare, care nu poate fi folosit în alte 
scopuri. 

• Rezistenţa la împãmântare ar trebui sã fie conformã cu regulamentele naţionale de 
siguranţã electricã.  

• Aparatul trebuie poziţionat, astfel încât priza sã fie accesibilã.  
• Toate cablurile unitãţii exterioare şi interioare ar trebui conectate de un profesionist.  
• Dacã lungimea cablului de alimentare este insuficientã, vã rugãm contactaţi furnizorul 

pentru unul nou. Evitaţi extinderea cablului singuri.  
• Pentru aparatul cu prizã, priza trebuie sã fie accesibilã dupã terminarea instalãrii. 
• Pentru aparatul fãrã prizã, trebuie instalat un întrerupãtor de siguranţã în linie.    
• Dacã trebuie sã mutaţi apratul în alt loc, doar personal calificat poate realiza acest lucru. 

Altfel poate apãrea vãtãmarea personalã sau daune. 
• Alegeţi un loc care nu poate fi ajuns de copii şi departe de plante şi animale. Dacã nu 

puteţi evita acest lucru, adãugaţi un grilaj pentru protecţie.  
• Unitatea interioarã ar trebui instalatã aproape de perete.  
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Segmentul de temperaturã de operare 
 
  Unitatea interioarã DB/WB(°C) Unitatea interioarã DB/WB(°C) 
Rãcire maximã 32/23 43/26 
Incãlzire maximã 27/- 24/18 

 
NOTA: 
● Segmentul de temperaturã de operare (temperaturã exterioarã) pentru rãcire este -15 ~43 ; Segmentul 
de temperaturã de încãlzire pentru modelul fãrã centurã de încãlzire electricã pentru carcasã este -15 ~24; 
Segmentul de temperaturã de încãlzire pentru modelul cu centurã de încãlzire pentru carcasã este -
20 ~24  
 
Denumirile componentelor  
 
 
Unitatea interioarã 

 
Admisie aer 
Panou 
Filtru 
 
Buton auxiliar 
 
 
 
 
Fantã orizontalã 
Evacuare aer 

Conţinutul afişajului sau poziţia pot fi diferite faţã 
de graficul de mai sus, deci luaţi în calcul produsul 
real 

 
telecomandã 

 
NOTA: 
Produsul real poate fi diferit faţã de graficul de mai sus. Vã rugãm luaţi în calcul produsele reale.  
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Afişaj:  
 
Pentru unele modele:      Pentru unele modele:  
 

 

 
Pentru unele modele:   
      

 
Pentru unele modele:  

 
Conţinutul afişajului sau poziţia pot fi diferite faţã de graficele de mai sus. Vã rugãm luaţi în calcul 
produsele reale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4



Butoanele de pe telecomandã 

 

  
1. Butonul ON/OFF 
2. Butonul Mod 
3. Butonul Ventilaţie 
4. Butonul Swing (Balansare) 
5. Butonul Turbo 

6. Butonul  
7. Butonul Sleep 
8. Butonul Temp 
9. Butonul I Feel 
10. Butonul Light 
11. Butonul Clock 
12. Butonul Timer On/Timer Off 

Introducere pentru iconiţele de pe ecranul de afişare 
 
 

 
 
Introducere pentru butoanele telecomenzii 
Notã: 

• Aceasta este o telecomandã de uz general, care ar putea fi folositã pentru aparate de aer 
condiţionat cu mai multe funcţiuni. Pentru anumite funcţiuni, pe care modelul nu le are, 
dacã se apasã butonul corespunzãtor de pe telecomandã, unitatea va menţine statusul de 
funcţionare original.  
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• Dupã pornirea alimentãrii, aparatul va emite un sunet. Indicatorul de funcţionare este ON 
(indicatorul roşu). Apoi, puteţi folosi aparatul de aer condiţionat prin utilizarea 
telecomenzii. 

• In statusul “on” prin apãsarea butonului de pe telecomandã, iconiţa de pe ecranul 
telecomenzii va lumina odatã, iar aparatul va emite un sunet, ceea ce înseamnã cã 
semnalul a fost trimis cãtre aparat. 

• In statusul “off”, iconiţele de temperaturã şi ceas vor fi afişate pe ecranul telecomenzii 
(dacã funcţiunile timer on, timer off şi light sunt setate, iconiţele corespunzãtoare vor fi 
afişate pe ecranul telecomenzii în acelaşi timp); in statusul “on”, ecranul va afişa iconiţele 
de funcţiune setate.  

 
1. butonul ON/OFF 
 

Apãsarea acestui buton poate porni sau opri aparatul de aer condiţionat. Dupã pornirea 
aparatului, indicatorul de operare de pe ecranul unitãţii interioare este ON (indicator verde). 
Culoarea este diferitã pentru anumite modele, iar unitatea interioarã va emite un sunet.  
 
2. butonul MODE 
 

Apãsaţi acest buton pentru a selecta modul de operare dorit. 
 

 
• Când selectaţi modul auto, aparatul va funcţiona automat conform setãrilor din fabricã. 

Setarea temperaturii poate fi ajustatã şi nu va fi afişatã. Apãsarea butonului “FAN” poate 
ajusta viteza de ventilaţie. Apãsarea butonului “SWING” poate ajusta unghiul de 
ventilaţie.  

• Dupã selectarea modului cool, aparatul va funcţiona în modul cool. Indicatorul cool de pe 
unitatea interioarã este ON. Apãsaţi butonul sau  pentru a ajusta temperatura 
setatã. Apãsaţi butonul “FAN” pentru a ajusta viteza de ventilaţie. Apãsaţi butonul 
“SWING” pentru a ajusta unghiul de ventilaţie. 

• Când selectaţi modul dry, aparatul funcţioneazã la o vitezã redusã, în modul dry. 
Indicatorul dry de pe unitatea interioarã este ON. În modul dry, viteza de ventilaţie nu 
poate fi ajustatã. Apãsaţi butonul “SWING” pentru a ajusta unghiul de ventilaţie. 

• Când selectaţi modul fan, aparatul doar va ventila, fãrã rãcire sau încãlzire. Apãsaţi 
butonul “FAN” pentru a ajusta viteza de ventilaţie. Apãsaţi butonul “SWING” pentru a 
ajusta unghiul de ventilaţie. 

• Când selectaţi modul încãlzire, aparatul funcţioneazã în modul încãlzire. Indicatorul heat 
de pe unitatea interioarã este ON. Apãsaţi butonul sau  pentru a ajusta 
temperatura setatã. Apãsaţi butonul “FAN” pentru a ajusta viteza de ventilaţie. Apãsaţi 
butonul “SWING” pentru a ajusta unghiul de ventilaţie. (unitãţile cu model doar de rãcire 
nu vor primi semnalul pentru modul încãlzire. Dacã setaţi modul încãlzire cu 
telecomanda, apãsaţi butonul ON/OFF dacã nu puteţi porni aparatul). 
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Notã:  
• Pentru a împiedica aerul rece dupã pornirea modului încãlzire, unitatea interioarã va 

întârzia 1-5 minute în a ventila (perioada de întârziere depinde de temperatura 
ambientalã). 

• Setaţi temperatura din telecomandã între 16~300C; viteza de ventilaţie: auto, scãzutã, 
medie, ridicatã. 
 

3. Butonul FAN 
 
Apãsarea acestui butonul poate seta viteza de ventilaţie, circular astfel: auto (AUTO), scãzutã 

, medie , ridicatã   

 
Notã:  

• în modul auto, aparatul va selecta viteza de ventilaţie corespunzãtoare, automat, conform 
setãrilor din fabricã. 

• Viteza de ventilaţie în modul dry este scãzutã 
 
4. butonul SWING 
 
Apãsarea acestui buton poate selecta unghiul de balansare sus şi jos. Unghiul de ventilaţie poate 
fi selectat, circular, astfel:  

 
(Fanta orizontalã se opreşte în poziţia 
curentã) 

• Când selectaţi , aparatul va ventila automat. Fanta orizintalã se va mişca automat 
sus-jos la unghi maxim; 

• Când selectaţi , aparatul ventileazã în poziţie fixã. Fanta orizontalã 
se va opri la poziţia fixatã.  

• Când selectaţi  aparatul ventileazã în poziţie fixã. Fanta orizontalã va trimite 
aer la unghi fix.  

• Ţineţi butonul  apãsat mai mult de 2s pentru a vã seta unghiul de balansare. Când aţi 
ajuns la unghiul dorit, nu mai ţineţi butonul apãsat.  

 
Notã:  

 ar putea sã nu fie disponibile. Când aparatul primeşte acest semnal, aparatul va 
ventila automat.  
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5. Butonul TURBO 
 

În modul COOL sau HEAT apãsaţi acest buton pentru a porni modul de rãcire sau 
încãlzire rapidã. Iconiţa  este afişatã pe telecomandã. Apãsaţi acest buton din nou pentru a 
ieşi din funcţiunea turbo, iar iconiţa  va dispãrea.  
6 Butonul  

• Apãsaţi sau  odatã, pentru a creşte sau scãdea temperatura setatã cu 10C. Tineţi 
sau  apãsat mai mult de 2 secunde, iar temperatura setatã din telecomandã se va 

schimba rapid. La eliberarea butonului, dupã ce aţi încheiat setarea, indicatorul de 
temperaturã de pe unitatea interioarã se va modifica corespunzãtor (temperatura nu poate 
fi ajustatã în modul auto).  

• Când setaţi TIMER ON, TIMER OFF sau CLOCK, apãsaţi sau  pentru a ajusta 
ceasul (consultaţi butoanele CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF). Când setaţi TIMER 
ON, TIMER OFF sau CLOCK apãsaţi sau pentru a ajusta ceasul (consultaţi 
butoanele CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF). 

 
7. Butonul SLEEP 
 

În modurile COOL, HEAT sau DRY apãsaţi acest buton pentru a porni funcţiunea sleep. 
Iconiţa este afişatã pe telecomandã. Apãsaţi butonul din nou pentru a anula funcţiunea 
sleep, iar iconiţa  va dispãrea. 
 
8. Butonul TEMP 
 

Prin apãsarea acestui buton, puteţi vedea temperatura interioarã setatã, temperatura 
ambientalã interioarã sau exterioarã, pe ecranul unitãţii interioare. Setarea din telecomandã va fi 
circularã, astfel:  

 

• Când selectaţi  sau fãrã afişare pe telecomandã, indicatorul de temperaturã va afişa 
temperatura setatã pe unitatea interioarã.  

• Când selectaţi  de pe telecomandã, indicatorul de temperaturã de pe unitatea 
interioarã va afişa temperatura de ambient interioarã.  

• Când selectaţi  de pe telecomandã, indicatorul de temperaturã de pe unitatea 
interioarã va afişa temperatura de ambient exterioarã.  

 
 
Notã:  

• Afişajul temperaturii exterioare nu este disponibil pentru unele modele. În momentul 

când unitatea primeşte semnalul  va afişa temperatura setatã în interior.  
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• Va afişa automat temperatura setatã la pornirea unitãţii. Nu existã niciun afişaj pe 
telecomandã.  

• Doar pentru modelele a cãror unitate interioarã are afişaj dual-8. 
• Când selectaţi afişarea temperaturii ambientale interioare sau exterioare, indicatorul de 

temperaturã interioarã va afişa temperatura corespunzãtoare şi va trece automat la 
afişarea temperaturii setate, dupã trei sau cinci secunde.  

 
9. Butonul I FEEL 

Apãsaţi acest buton pentru a porni funcţiunea I FEEL, iar va fi afişat pe telecomandã. 
Dupã ce aceastã funcţiune este setatã, telecomanda va trimite temperatura ambientalã detectatã, 
cãtre unitate, iar aceasta va ajusta automat temperatura interioarã. Apãsaţi butonul din nou pentru 

a opri funcţiunea I FEEL, iar  va dispãrea.  
• Vã rugãm ţineţi telecomanda lângã utilizator când setaţi aceastã funcţiune. Nu lãsaţi 

telecomanda lângã obiecte cu temperaturã ridicatã sau scãzutã, Pentru a evita detectarea 
unei temperaturi de ambient incorecte.  

 
10. Butonul LIGHT  

Apãsaţi acest buton pentru a opri lumina de pe ecranul unitãţii interioare. Iconiţa 

de pe telecomandã va dispãrea. Apãsaţi butonul din nou pentru a porni lumina de afişare. 

Iconiţa  este afişatã.  
 
11. Butonul CLOCK  
Apãsaţi acest buton pentru a seta ceasul. Iconiţa  de pe telecomandã va lumina. Apãsaţi 
butonul sau  în 5 secunde, pentru a seta ceasul. Fiecare apãsare a butonului sau 

 va creşte sau scãdea ora ceasului cu un minut. Dacã ţineţi butonul sau  2 secunde, 
timpul se va schimba rapid. Eliberaţi acest buton când aţi ajuns la ora doritã. Apãsaţi butonul 
“CLOCK” pentru a confirma ora. Iconiţa  va înceta sã lumineze.  
Notã:  

• Ceasul are modul 24 ore;  
• Intervalul dintre douã operãri nu poate depãşi 5 secunde. Altfel telecomanda va ieşi din 

statusul setãri. Operarea TIMER ON/TIMER OFF este la fel.  
 
12. Butonul TIMER ON/TIMER OFF  

• Butonul TIMER ON 
Butonul “TIMER ON” poate seta ceasul pentru pornire cronometru. Dupã apãsarea acestui buton, 
iconiţa  va dispãrea, iar cuvântul “ON” de pe telecomandã va lumina. Apãsaţi butonul 

sau  pentru a ajusta setãrile TIMER ON. Dupã fiecare apãsare a acestora setãrile din 
acest mod vor creşte sau descreşte cu 1 min. Tineţi butonul sau  peste 2 secunde pentru 
a modifica timpul rapid, pânã ajungeţi la ora cerutã.  
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Apãsaţi “TIMER ON” pentru a confirma. Cuvântul “ON” va înceta sã lumineze. Iconiţa 
 va continua afişarea. Anulaţi TIMER ON: în cazul în care TIMER ON este pornit, apãsaţi 

butonul “TIMER ON” pentru a opri funcţiunea.  
 

• Butonul TIMER OFF 
 Butonul “TIMER OFF” poate seta ceasul oprire cronometru. Dupã apãsarea acestui buton, 
iconiţa  va dispãrea, iar cuvântul “OFF” de pe telecomandã va lumina. Apãsaţi butonul 

sau  pentru a ajusta setãrile TIMER OFF. Dupã fiecare apãsare a acestora setãrile din 
acest mod vor creşte sau descreşte cu 1 min. Tineţi butonul sau  peste 2 secunde pentru 
a modifica timpul rapid, pânã ajungeţi la ora cerutã.  

Apãsaţi “TIMER OFF” pentru a confirma. Cuvântul “OFF” va înceta sã lumineze. Iconiţa 
 va continua afişarea. Anulaţi TIMER OFF: în cazul în care TIMER OFF este pornit, 

apãsaţi butonul “TIMER OFF” pentru a opri funcţiunea.  
Notã:  

• În statusul on şi off, puteţi seta TIMER OFF şi TIMER ON simultan.  
• Îninte de setarea TIMER ON sau TIMER OFF, vã rugãm ajustaţi ceasul. 
• Dupã pornirea TIMER ON sau TIMER OFF, setaţi o circulare constantã validã. Dupã 

acest lucru aparatul va fi pornit sau oprit conform orei setate. Butonul ON/OFF nu are 
vreun efect în setare. Dacã nu aveţi nevoie de aceastã funcţiune, vã rugãm folosiţi 
telecomanda pentru anulare.  
 

Introducere în funcţinile pentru butoane combinate 
 
Funcţiunea de economisire energie 
 
In modul rãcire, apãsaţi butoanele “TEMP” şi “CLOCK” simultan, pentru a porni sau opri 
funcţiunea de economisire energie. Când funcţiunea de economisire energie este pornitã, va fi 
afişat “SE” pe telecomandã, iar aparatul va ajusta temperatura setatã automat, conform setãrilor 
din fabricã, pentru a ajunge la cea mai eficientã economisire a energiei. Apãsaţi butoanele din 
nou pentru a ieşi din funcţiunea de economisire energie. 
Notã:  

• In funcţiunea economisire energie, viteza de ventilaţie este automat la viteza auto şi nu 
poate fi ajustatã. 

• In funcţiunea economisire energie, temperatura setatã nu poate fi ajustatã. Apãsaţi 
butonul “TURBO”, iar telecomanda nu va trimite vreun semnal. 

• Funcţiunea sleep şi economisire energie nu pot funcţiona în acelaşi timp. Dacã funcţiunea 
economisire energie a fost setatã în modul rãcire, apãsaţi butonul sleep pentru a anula 
funcţiunea de economisire energie. Dacã funcţiunea sleep a fost setatã în modul rãcire, 
porniţi funcţiunea economisire energie pentru a anula funcţiunea sleep.  

 
Funcţiunea încãlzire 80C 
In modul încãlzire, apãsaţi butoanele “TEMP” şi “CLOCK” simultan pentru a porni sau opri 

funcţiunea de încãlzire 80C. Când aceastã funcţiune este pornitã, vor apãrea şi   pe 
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telecomandã, iar aparatul va menţine statusul de încãlzire la 80C. Apãsaţi butoanele “TEMP” şi 
“CLOCK” din nou, pentru a ieşi din aceastã funcţiune. 
 
Notã:  

• In modul încãlzire la 80C, viteza de ventilaţie este automat pe modul auto şi nu poate fi 
modificatã.  

• In aceastã funcţiune, temperatura nu poate fi modificatã. Apãsarea butonului “TURBO” 
nu va trimite un semnal de la telecomandã.  

• Funcţiunea sleep şi încãlzire la 80C nu pot funcţiona în acelaşi timp. Dacã funcţiunea 
încãlzire la 80C a fost setatã în modul rãcire, apãsaţi butonul sleep pentru a anula 
funcţiunea de încãlzire la 80C. Dacã funcţiunea sleep a fost setatã în modul rãcire, porniţi 
funcţiunea de încãlzire la 80C pentru a anula funcţiunea sleep. 

• În modul temperaturã “F”, telecomanda va afişa încãlzire la 460F. 
 
Funcţiunea Child Lock  

Apãsaţi butoanele  şi simultan, pentru a porni sau opri funcţiunea de blocare 
pentru copii. Când aceastã funcţiune este pornitã, iconiţa este afişatã pe telecomandã. Dacã 
folosiţi telecomanda, iconiţa  va lumina de trei ori fãrã a trimite un semnal cãtre unitate. 
 
Funcţiunea de modificare a afişãrii temperaturii 

În status OFF, apãsaţi butoanele  şi “MODE” simultan, pentru a modifica 
temperatura de la 0C la 0F.  

 
Funcţiunea WIFI 

Apãsaţi butoanele “MODE” şi “TURBO” în acelaşi timp pentrua porni funcţiunea WIFI. 
Când funcţiunea WIFI este pornitã, iconiţa va fi afişatã pe telecomandã; apãsarea lungã 
a butoanelor “MODE” şi TURBO” pentru 10 secunde, va determina ca telecomanda sã trimitã 
codul de resterare WIFI, iar apoi funcţiunea WIFI va fi pornitã. Funcţiunea WIFI este automat 
ON dupã alimentarea telecomenzii.  
 
Ghid de operare 
1. Dupã alimentare, apãsaţi butonul “ON/OFF” de pe telecomandã, pentru a porni aparatul. 
2. Apãsaţi butonul “MODE” pentru a selecta modul dorit: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.  
3. Apãsaţi butonul sau   pentru a seta temperatura doritã (Temperatura nu poate fi 
modificatã în modul auto).  
4. Apãsaţi butonul “FAN” pentru a seta viteza de ventilaţie doritã: auto, scãzutã, medie, ridicatã.  
5. Apãsaţi butonul “SWING” pentru a selecta unghiul de ventilaţie.  
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Inlocuirea bateriilor din telecomandã 
1. Apãsaţi în spatele telecomenzii, în locul marcat:  , dupã cum aratã 
figura, iar apoi scoateţi carcasa cutiei cu baterii, în direcţia sãgeţii. 
2. Inlocuiţi cele douã baterii uscate 7# (AAA 1.5V) şi asiguraţi-vã cã 
poziţia “+” polar şi “-“ polar sunt corecte.  
3. Reinstalaţi carcasa cutiei cu baterii  

 
NOTIFICARE:  

• In timpul funcţionãrii, îndreptaţi emiţãtorul telecomenzii cãtre fereastra receptor a unitãţii 
interioare.  

• Distanţa dintre emiţãtor şi receptor ar trebui sã nu fie mai mare de 8m şi nu ar trebui sã 
existe vreun obstacol între ele.  

• Semnalul poate fi perturbat uşor într-o camera unde existã o lampã fluorescentã sau 
telefon wireless; telecomanda ar trebui sã fie aproape de unitatea interioarã pe perioada 
operãrii.  

• Înlocuiţi bateriile, cu acelaşi model când acest lucru se impune.  
• Când nu folosiţi telecomanda pentru mult timp, vã rugãm scoateţi bateriile.  
• Dacã afişajul telecomenzii este neclar sau nu existã, vã rugãm înlocuiţi bateriile.  

 
Operarea de urgenţã 
Dacã telecomanda este pierdutã sau stricatã, vã rugãm folosiţi butonul auxiliar pentru a porni sau 
opri aparatul. Operarea în detalii este astfel (ca în figurã): deschideţi panoul, apãsaţi butonul aux.  
pentru a porni sau opri aparatul. Când aparatul este pornit, va funcţiona în modul auto.  
 

 

 

AVERTIZARE 
Folosiţi obiecte izolate pentru a apãsa butonul auto.  
 
Curãţare şi întreţinere 

 AVERTIZARE 
 Opriţi aparatul şi deconectaţi alimentarea înainte de curãţare, pentru a evita scurtcircuitul.  
 Nu spãlaţi aparatul cu apã, pentru a evita scurtcircuitul. 
 Nu folosiţi lichide volatile pentru a curãţa aparatul. 
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Curãţarea suprafaţei unitãţii interioare 
 

Când suprafaţã unitãţii interioare este murdarã, este recomandat sã se foloseascã o cârpã 
uscatã moale sau o cârpã umedã pentru curãţare. 
 
NOTA:  
Nu scoateţi panoul când curãţaţi.  
 
Curãţare filtre 
 
1. Deschideţi panoul 
 
Trageţi panoul la un anumit unghi, precum în 
figura de mai jos 
 

 

3. Curãţaţi filtrul 
 

• Folosiţi aspirator sau apã pentru a 
curãţa filtrul 

• Când filtrul este foarte murder, folosiţi 
apã (sub 45oC) pentru a-l curãţa şi apoi 
puneţi-l într-un loc rãcoros şi umbros 
pentru uscare.  

 

 
2. Scoateţi filtrul 
 
Scoateţi filtrul dupã cum este indicat în figura 
de mai jos 
 

 

4. Instalaţi filtrul 
 
Instalaţi filtrul şi apoi închideţi carcasa 
panoului ferm. 
 

 

AVERTIZARE 
 

• Filtrul ar trebui curãţat la fiecare trei luni. Dacã este mult praf în mediul de operare, 
frecvenţa de curãţare poate fi crescutã. 

• Dupã îndepãrtarea filtrului, nu atungeţi muchiile pentru a evita vãtãmarea. 
• Nu folosiţi focul sau uscãtorul de pãr pentru a curãţa filtrele, pentru a evita deformarea 

sau incendiile.  
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NOTA: Verificare înaintea sezonului de folosire 
 
1. Verificaţi dacã admisiile de aer sunt blocate. 
2. Verificaţi dacã comutatorul de aer, priza şi racordul sunt în condiţii bune. 
3. Verificaţi dacã filtrul este curat 
4. Verificaţi dacã ţeava de drenaj este avariatã.  
 
NOTA: Verificare dupã sezonul de folosire 
 
1. Deconectaţi alimentarea.  
2. Curãţaţi filtrul şi panoul unitãţii interioare.  
 
Notã pentru recuperare  
 
1. Multe materiale de împachetare sunt materiale reciclabile.  
Vã rugãm sã le depuneţi la unitãţile de reciclare corespunzãtoare.  
2. Dacã doriţi sã aruncaţi aparatul de aer condiţionat, vã rugãm contactaţi comerciantul local sau 
centrul de service pentru metoda corectã de înlãturare.  
 
Analizã defecţiuni 
 
Analizã fenomene generale 
 
Vã rugãm verificaţi urmãtoarele elemente înainte sã cereţi ajutorul. Dacã defecţiunea nu poate fi 
eliminate, vã rugãm contactaţi comerciantul local sau personal calificat.  
Fenomen Verificare elemente Soluţie 
Unitatea 
interioarã nu 
poate primi 
semnal de la 
telecomandã 
sau 
telecomanda nu 
are nicio 
acţiune 

*Este bruiatã sever (cum ar fi electricitate 
staticã, tensiune constantã) 

Scoateţi din prizã. Reintroduce-ţi în 
prizã dupã aproximativ 3 min. şi 
reporniţi aparatul 

*Telecomanda este în raza de emitere 
semnal?  

Raza de emitere semnal este de 8m.  

Existã obstacole? Indepãrtaţi obstacolele 
Telecomanda este îndreptatã cãtre fereastra 
de primire? 

Selectaţi unghiul potrivit şi îndreptaţi 
telecomanda cãtre fereastra de primire 
din unitatea interioarã.  

Sensibilitatea telecomenzii este scãzutã; 
afişaj slab sau deloc? 

Verificaţi bateriile. Dacã bateriile nu 
mai au energie, trebuie sã le schimbaţi.  

Niciun afişaj când folosiţi telecomanda? Verificaţi dacã telecomanda pare 
avariatã. Dacã da, înlocuiţi-o.  

Lampã fluorescentã în camerã?  Duceţi telecomanda aproape de unitatea 
interioarã. 
Opriţi lampa fluorescentã şi încercaţi 
din nou.  

Unitatea 
interioarã nu 
ventileazã aer  

Admisia sau evacuarea de aer a unitãţii 
interioare este blocatã? 

Eliminaţi obstacolele 

In modul încãlzire, temperatura interioarã 
atinge temperatura setatã 

Dupã ce ajunge la temperatura setatã, 
unitatea interioarã nu va mai ventila aer. 
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Modul încãlzire este pornit acum? Pentru a preveni ventilarea de aer rece, 
unitatea interioarã va porni dupã o 
întârziere de câteva minute, un fenomen 
normal.  

Aparatul nu 
poate funcţiona 

Nu existã curent? Aşteptaţi pornirea curentului 
Este cablul scos din prizã? Bãgaţi cablul în prizã 
Comutatorul de aer sare sau siguranţa este 
arsã 

Chemaţi un profesionist sã înlocuiascã 
comutatorul sau siguranţa 

Cablarea este defectã? Chemaţi un profesionist sã o înlocuiascã
Unitatea a repornit imediat dupã oprire Aşteptaţi 3 minute, iar apoi reporniţi 

unitatea 
Setãrile de funcţiune de pe telecomandã 
sunt corecte? 

Resetaţi funcţiunile 

Unitatea 
interioarã emite 
un abur 

Temperatura interioarã şi umiditatea sunt 
ridicate? 

Din cauzã cã aerul interior este rãcit 
rapid. Dupã o perioadã, temperatura 
interioarã şi umiditatea vor scãdea, iar 
aburul va dispãrea 

Temperatura 
setatã nu poate 
fi modificatã 

Unitatea funcţioneazã în modul auto Temperatura nu poate fi ajustatã în 
modul auto. 
Vã rugãm mutaţi modul de operare dacã 
trebuie sã modificaţi temperatura.  

Temperatura dvs. cerutã depãşeşte 
segmentul de temperaturã setatã 

Segmentul de temperaturã: 160C~300C

Efectul de 
rãcire 
(încãlzire) 

Tensiunea este scãzutã? Aşteptaţi pânã când tensiunea revine la 
normal.  

Filtrul este murdar? Curãţaţi filtrul 
Temperatura setatã este în segmentul corect. Modificaţi temperatura la segmentul 

corect.  
Uşa şi fereastra sunt deschise? Inchideţi uşa şi fereastra 

Sunt emise 
mirosuri 

Dacã existã vreo sursã de miros, cum ar fi 
mobilier şi ţigãri etc.  

Indepãrtaţi sursa de miros 
Curãţaţi filtrul 

Aparatul 
funcţioneazã 
anormal, dintr-
odatã 

Existã interferenţe precum tunet, dispozitive 
wireless etc.  

Deconectaţi sursa, reconectaţi la loc şi 
apoi reporniţi aparatul. 

Sunet de “apã 
curgând” 

Aparatul abia a fost pornit sau oprit? Zgomotul este sunetul de freon care 
curge în unitate, un fenomen normal.  

Sunet de 
crãpare 

Aparatul abia a fost pornit sau oprit Acesta este sunetul de frecare cauzat de 
extinderea şi/sau contractare panoului 
sau altor pãrţi, din cauza schimbãrii de 
temperaturã.  

Cod eroare 
 

• Când statusul aparatului este anormal, indicatorul de temperaturã de pe unitatea interioarã 
va lumina pentru a afişa codul de eroare corespunzãtor. Vã rugãm consultaţi lista de mai 
jos pentru identificarea codului de eroare.  
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Cod eroare Depanare 
E5 Poate fi eliminate dupã repornirea unitãţii. Dacã nu, vã rugãm consultaţi personal 

calificat pentru service.  
E8 Poate fi eliminate dupã repornirea unitãţii. Dacã nu, vã rugãm consultaţi personal 

calificat pentru service. 
U8 Poate fi eliminate dupã repornirea unitãţii. Dacã nu, vã rugãm consultaţi personal 

calificat pentru service. 
H6 Poate fi eliminate dupã repornirea unitãţii. Dacã nu, vã rugãm consultaţi personal 

calificat pentru service. 
C5 Vã rugãm consultaţi personal calificat pentru service. 
F1 Vã rugãm consultaţi personal calificat pentru service. 
F2 Vã rugãm consultaţi personal calificat pentru service. 
Notã: Dacã existã alte coduri de eroare, vã rugãm apelaţi la personal calificat pentru service.  
 

AVERTIZARE 
 Când apar fenomenele de mai jos, vã rugãm opriţi aparatul de aer condiţionat şi deconectaţi 

alimentarea imediat şi contactaţi comerciantul sau personal calificat pentru service 
o Cablul de alimentare este supraîncãlzit sau avariat; 
o Existã un sunet anormal în timpul funcţionãrii 
o Comutatorul de aer sare frecvent 
o Aparatul emite un miros de ars 
o Unitatea interioarã are scurgeri 
 Nu reparaţi sau repoziţionaţi aparatul de aer condiţionat singuri 
 Dacã aparatul funcţioneazã în condiţii anormale poate cauza defecţiune, scurtcircuit sau 

incendiu.  
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Diagrama dimensiunilor de instalare 
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Instrumente pentru instalare 
1. Contor nivel 2. Surubelniţã 3. Perforator percutant 
4. Cap portburghiu 5. Extensor ţeavã 6. Cheie dinamometricã 
7. Cheie simplã 8. Tãietor ţeavã 9. Detector scurgeri 
10. Pompã vacuum 11. Metru presiune 12. Metru universal 
13. Cheie hexagonalã Bandã mãsurare 
Notã:  

 Vã rugãm contactaţi agentul local pentru instalare. 
 Nu folosiţi cablu de alimentare necorespunzãtor.  

 
Selectarea locului de instalare 
Cerinţe de bazã 
Instalarea unitãţii în urmãtoarele locuri poate cauza defecţiune. Dacã este de neevitat, vã rugãm 
consultaţi comerciantul local: 
1. Loc cu surse de cãldurã puternice, vapori, gaz inflamabil sau explozibil sau obiecte volatile în 
aer.  
2. Loc cu dispozitive de înaltã frecvenţã (cum ar fi aparate de sudurã, echipament medical) 
3. Loc lângã o zonã de coastã.  
4. Loc cu petrol sau vapori în aer.  
5. Loc cu gaz sulfurat. 
6. Alte locuri cu circumstanţe speciale.  
7. Nu folosiţi unitatea în imediata apropiere a unei spãlãtorii, bãi, duş sau piscinã.  
Unitatea interioarã 
1. Nu ar trebui sã fie vreun blocaj lângã admisia de aer.  
2. Selectaţi un loc unde apa condensatã poate fi dispersatã uşor şi nu va afecta alte persoane. 
3. Selectaţi un loc care este convenabil pentru conectarea unitãţii exterioare şi lângã prizã.  
4. Selectaţi un loc la care nu pot ajunge copii.  
5. Locul ar trebui sã reziste greutãţii unitãţii interioare şi nu va creşte zgomotul şi vibraţia.  
6. Aparatul trebuie instalat la 2.5 m deasupra podelei. 
7. Nu instalaţi unitatea interioarã deasupra unui dispozitiv electric. 
8. Vã rugãm încercaţi sã ţineţi departe de lampã flourescentã  
 
Cerinţe pentru conexiunea electricã  
Precauţii de siguranţã 
1. Trebuie urmate regulile de siguranţã electricã la instalarea unitãţii. 
2. Conform regulilor de siguranţã locale, folosiţi un circuit de alimentare şi comutator aer 
corespunzãtoare.  
3. Asiguraţi-vã cã cablul de alimentare se potriveşte cu cerinţele aparatului de aer condiţionat. 
Un cablu instabil sau cablarea incorectã pot duce la defecţine. Vã rugãm instalaţi cablurile de 
alimentare corespunzãtoare inainte de folosirea aparatului.  
4. Conectaţi corect cablul sub tensiune, cablul neutru şi cablul împãmântat al prizei.  
5. Asiguraţi-vã cã aţi oprit alimentarea înaintea oricãrei lucrãri legate de electricitate şi siguranţã. 
6. Nu încercaţi alimentarea înainte de finalizarea instalãrii.  
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7. Dacã cablul de alimentare este avariat, trebuie înlocuit de fabricant, agentul de service sau 
personal calificat, pentru a evita pericolele.  
8. Temperatura circuitului de Freon va fi ridicatã, vã rugãm pãstraţi cablul de interconectare 
departe de tubul de cupru.  
9. Aparatul va fi instalat conform regulamentelor naţionale de cablare.  
Cerinţe de împãmântare 
1. Aparatul este un dispozitiv electric de primã clasã. Acesta trebuie împãmântat corespunzãtor, 
cu dispozitive de împãmântare specializate, de cãtre un profesionist. Vã rugãm asiguraţi-vã cã 
este împãmântat corespunzãtor mereu, altfel poate cauza scurtcircuite. 
2. Cablul galben-verde al aparatului este cablu de împãmântare, care nu poate fi folosit în alte 
scopuri. 
3. Rezistenţa de împãmântare ar trebui sã corespundã regulilor de siguranţã electricã naţionalã.  
4. Aparatul trebuie sã fie poziţionat, astfel încât priza sã fie accesibilã. 
5. Un comutator de deconectare la toţi polii cu o separare de contact de cel puţin 3 mm la toţi 
polii, ar trebui conectat la cablarea fixã.  
 
Instalarea unitãţii interioare 
Pasul unu: Alegerea locului de instalare 
 
Recomandaţi locul de instalare clientului, apoi confirmaţi cu acesta.  
 
Pasul doi: instalarea cadrului de montare pe perete 
1. Agãţaţi cadrul de montare pe perete, pe perete; ajustaţi-l în poziţie orizontalã cu contorul de 
nivel, iar apoi trasaţi gãurile de fixare a şuruburilor pe perete.  
2. Realizaţi gãurile pentru şuruburi pe perete, cu perforatorul percutant (specificaţiile capului de 
perforator ar trebui sã fie aceleaşi ca particulele de expansiune de plastic), iar apoi introduceţi 
particulele de plastic în gãuri.  
3. Fixaţi cadrul de montat pe perete, cu şuruburi filetate (ST4.2X25TA), iar apoi verificaţi dacã 
cadrul este instalat ferm, prin tragerea acestuia. Dacã particulele de plastic sunt largi, realizaţi o 
altã gaurã de fixare în apropiere.  
 
Pasul trei: deschideţi gaura de ţeavã 
1. Alegeţi poziţia gãurii de ţeavã conform direcţiei ţevii de evacuare. Poziţia gãurii de ţeavã ar 
trebui sã fie puţin mai joasã decât cadrul de montat pe perete, dupã cum se aratã mai jos.  
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2. Realizaţi o gaurã de ţeavã cu diametru de 55Ø sau 70 Ø, în poziţia ţevii de evacuare selectate. 
Pentru un drenaj uşor, înclinaţi gaura ţevii pe perete în jos, uşor, cãtre partea exterioarã cu o 
înclinare de 5-100. 
Notã: 

• Fiţi atenţi la prevenirea depunerii de 
praf şi luaţi mãsurile de siguranţã 
relevante când realizaţi gaura 

• Particulele de plastic nu sunt furnizate 
şi ar trebui cumpãrate local  

 
Pasul patru: ţeava de evacuare 
1. Teava poate fi scoasã în direcţia dreaptã, 
dreapta spate, stânga sau stânga spate. 

 

2. Când alegeţi sã scoateţi ţeava de la stânga la 
dreapta, trebuie sã realizaţi gaura 
corespunzãtoare la baza carcasei.  
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Pasul cinci: conectaţi ţeava la unitatea interioarã 
1. Indreptaţi îmbinarea ţevii la manşonul 
corespunzãtor 
2. Strângeţi piuliţa olandezã cu mâna 

 
3. Ajustaţi forţa de rãsucire, consultând tabelul urmãtor. Plasaţi cheia simplã la îmbinarea ţevii şi 
plasaţi cheia dinamometricã pe piuliţa olandezã. Strângeţi piuliţa cu cheia.  

Diametru piuliţã Strângere cheie (N-m) 
Ø6 15-20 
Ø9.52 30-40 
Ø12 45-55 
Ø16 60-65 
Ø19 70-75 

 

 
4. Inveliţi ţeava de interior şi legãtura ţevii de 
conexiune cu ţeavã izolatoare şi apoi înveliţi cu 
bandã 

 
Pasul şase: Instalaţi furtunul de drenaj 
1. Conectaţi furtunul de drenaj la ţeava de 
evacuare a unitãţii interioare. 
2. Legaţi îmbinarea cu bandã 
Notã:  

• Adãugaţi ţeavã izolatoare în furtunul de 
drenaj interior, pentru a preveni 
condensul;  

• Particulele de plastic nu sunt furnizate  
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Pasul şapte: conectaţi cablul unitãţii interioare 
1. Deschideţi panoul, scoateţi şurubul de pe 
carcasa pentru cabluri, iar apoi scoateţi carcasa.
 
 
2. Introduceţi cablul de conectare alimentare 
prin gaura de trecere cabluri din spatele unitãţii 
interioare, iar apoi scoate-ţi-l prin partea din 
faţã 
3. Indepãrtaţi agrafa cablului; conectaţi cablul 
de conectare alimentare la terminalul de 
cablare, conform culorilor; strângeţi şurubul, 
iar apoi fixaţi cablul de conectare cu agrafa. 

 

 
 

 
4. Puneţi carcasa pentru cabluri înapoi, iar apoi strângeţi şurubul. 
5. Inchideţi panoul.  
Notã:  

• Toate cablurile unitãţii interioare şi exterioare ar trebui conectate de personal calificat;  
• Dacã lungimea cablului de alimentare este insuficientã, contactaţi furnizorul pentru unul 

nou. Evitaţi sã extindeţi cablul singuri.  
• Pentru aparatele cu prizã, priza ar trebui sã fie accesibilã dupã instalare. 
• Pentru aparatele fãrã prizã, trebuie instalat un commutator de aer în linie. Acesta ar trebui 

sã aibã despãrţire la toţi polii şi distanţa dintre ele ar trebui sã fie de peste 3 mm.  
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Pasul opt: legaţi ţeava 
1. Legaţi ţeava de conectare, cablul de 
alimentare şi furtunul de drenaj cu bandã.  

 
2. Pãstraţi o anumitã lungime din furtunul de 
drenaj şi cablul de alimentare pentru instalare, 
când le legaţi. Când legaţi la un anumit grad, 
separaţi cablul, iar apoi separaţi furtunul de 
drenaj.  

] 

3. Legaţi-le egal 
4. Teava de lichid şi ţeava de gaz ar trebui sã 
fie legate separat, la sfârşit.  
Notã:  

• Cablul de alimentare şi cablul de 
control nu pot fi încrucişate.  

• Furtunul de drenaj ar trebui sã fie legat 
la bazã 

 
Pasul nouã: plasaţi unitatea interioarã 
1. Puneţi ţevile de legãturã în ţeava de perete, iar apoi treceţi-le prin gaura din perete.  
2. Agãţaţi unitatea interioarã în cadrul de pe perete 
3. Umpleţi golul dintre ţevi şi gaura din perete cu silicon. 
4. Fixaţi ţeava de perete.  
5. Verificaţi dacã unitatea interioarã este instalatã corect şi aproape de zid.  

 
Notã: 
Nu aplecaţi furtunul de drenaj prea mult pentru a nu-l bloca.  
 
Verificare dupã instalare 

• Verificaţi conform urmãtoarelor cerinţe, dupã finalizarea instalãrii. 
Elemente de verificat Defecţiune posibilã 
Unitatea a fost instalatã ferm? Unitatea poate avea scurgeri, mişcãri sau poate 

emite sunete 
Este izolarea de cãldurã a ţevilor suficientã? Poate cauza condens şi scurgeri de apã.  
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Apa este drenatã corect ?  Poate cauza condens şi scurgeri de apã. 
Tensiunea cablului de alimentare este conformã cu 
tensiunea de pe plãcuţa de identificare? 

Poate cauza defecţiuni sau daune pãrţilor.  

Cablurile şi ţevile sunt instalate corect? Poate cauza defecţiuni sau daune pãrţilor. 
Unitatea este împãmântatã sigur?  Poate cauza scurgeri electrice. 
Cablul de alimentare este conform specificaţiilor? Poate cauza defecţiuni sau daune pãrţilor. 
Existã vreun blocaj la admisia şi evacuarea de aer? Poate cauza capacitate insuficientã de rãcire 

(încãlzire) 
Praful şi celelalte elemente cauzate de instalare au 
fost îndepãrtate?  

Poate cauza defecţiuni sau daune pãrţilor. 

Valva de gaz şi cea de lichide ale ţevii de conectare 
sunt complet deschise? 

Poate cauza capacitate insuficientã de rãcire 
(încãlzire) 

Gaura ţevii de admisie şi evacuare a fost acoperitã? Poate cauza capacitate insuficientã de rãcire 
(încãlzire) sau risipã de electricitate.  

 
Operare test 
1. Pregãtirea operãrii test 

• Clientul aprobã aparatul de aer condiţionat; 
• Specificaţi notele importante ale aparatului, clientului.  

2. Metoda de operare test  
• Introduceţi cablul de alimentare, apãsaţi butonul ON/OFF de pe telecomandã, pentru a 

porni operarea; 
• Apãsaţi butonul MODE pentru a selecta AUTO, COOL, DRY, FAN şi HEAT pentru a 

verifica dacã funcţionarea este normal sau nu. 
• Dacã temperatura ambientalã este sub 160C, aparatul nu poate începe rãcirea.  

 
Configurarea ţevii de conectare 
1. Lungimea standard a ţevii de conectare 
5m, 7.5m, 8m. 
2. Lungimea minima a ţevii de conectare este de 3m. 
3. Lngimea maximã a ţevii de conectare şi diferenţa de înãlţime max.  
Capacitate rãcire Lungime max. 

ţeavã de 
conectare 

Diferenţã max. 
înãlţime 

Capacitate rãcire Lungime max. 
ţeavã de 
conectare 

Diferenţã max. 
înãlţime 

5000Btu/h 
(1465W) 

15 5 24000Btu/h 
(7032W) 

25 10 

7000Btu/h 
(2051W) 

15 5 28000Btu/h 
(8204W) 

30 10 

9000Btu/h 
(2637W) 

15 5 36000Btu/h 30 20 

12000Btu/h 
(3516W) 

20 10 42000Btu/h 
(12306W) 

30 20 

18000Btu/h 
(5274W) 

25 10 48000Btu/h 
(14064W) 

30 20 
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4. Freonul suplimentar şi încãrcarea cu Freon cerute dupã extinderea ţevii de conectare. 

• Dupã ce lungimea ţevii de conectare este extinsã cu 10m la baza lungimii standard, ar 
trebui sã adãugaţi 5ml de Freon pentru fiecare 5m suplimentari de ţeavã de conectare.  

• Metoda de calcul pentru valoarea de încãrcare a freonului suplimentar (la baza ţevii de 
lichide): 

Cantitatea de Freon suplimentar = lungimea extinsã a ţevii de lichide x cantitatea de încãrcare a 
freonului suplimentar pe metru 

• In baza lungimii ţevii standard, adãugaţi freon conform cerinţelor din tabel. Cantitatea de 
Freon încãrcat suplimentar pe metru este diferitã în funcţie de diametrul ţevii lichide. 
Consultaţi urmãtorul tabel 

Cantitatea de Freon încãrcat suplimentar pentru R22, R407C, R410A şi R134a 
Diametrul ţevii de conectare Supapã unitate exterioarã 
Teavã lichide (mm) Teavã gaze (mm) Doar rãcire (g/m) Rãcire şi încãlzire (g/m)
Ø6 Ø9.52 sau Ø12 15 20 
Ø6 sau Ø9.52 Ø16 sau Ø19 15 50 
Ø12 Ø19 sau Ø22.2 30 120 
Ø16 Ø25.4 sau Ø31.8 60 120 
Ø19 - 250 250 
Ø22.2 - 350 350 
 
Metoda de extindere ţeavã 
Notã:  
Extinderea necorespunzãtoare a ţevii este principala cauzã pentru scurgerile de Freon. Vã rugãm 
extindeţi ţeava conform urmãtorilor paşi:  
A. Tãiaţi ţeava 

• Confirmaţi lungimea ţevii conform 
distanţei dintre unitatea interioarã şi 
unitatea exterioarã. 

• Tãiaţi ţeava necesarã cu cu cutter 

 
B. Debavuraţi 

• Debavuraţi cu şepingul şi împiedicaţi 

E. Extindeţi portul 
Extindeţi portul cu un extensor 

 
Notã:  

• “A” este diferit conform diametrului, vã 
rugãm consultaţi tabelul de mai jos:  

Diametru 
exterior 
(mm) 

A (mm) 

Max Min 

Ø6- 1.3 0.7 
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bavurile sã intre în ţeavã 

 
C. Puneţi o ţeavã de izolare potrivitã. 
D. Puneţi piuliţa olandezã 

• Scoateţi piuliţa olandezã din ţeava de 
conectare interioarã şi valva exterioarã; 
instalaţi piuliţa olandezã pe ţeavã  

 

6.35(1/4”) 
Ø9.52 (3/8”) 1.6 1.0 
Ø12-12.7 
(1/2”) 

1.8 1.0 

Ø15.8-16 
(5/8”) 

2.4 2.2 

 
F. Inspecţie 

• Verificaţi calitatea portului de 
extindere. Dacã existã vreun defect, 
extindeţi portul din nou conform paşilor 
de mai sus.  
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Manual de utilizare – Anexã 

INFORMATII DE MEDIU 

 Aceastã unitate conţine gaze fluorurate cu efect de sera, cuprinse în Protocolul Kyoto. Intreţinerea 
şi înlãturarea trebuie realzate doar de personal calificat. Gaz refrigerant R410A, GWP=2087.5 

INCARCARE EXTRA REFRIGERANT 

 Conform Regulamentului (UE) Nr 517/2014 asupra anumitor gaze de sera cu fluorine, în cazul 
încãrcãrii cu refrigerant suplimentar, este obligatoriu: 

‐ Sã completaţi eticheta de pe unitate cu cantitatea din fabricã de refrigerant (verificaţi eticheta 
tehnicã), încãrcarea suplimentarã cu refrigerant şi încãrcarea totalã;  

‐ Sã lipiţi eticheta lângã eticheta tehnicã de pe unitate. Pentru aparatul tip split, lipiţi pe unitatea 
exterioarã.  

  Folosiţi un creion chimic  
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