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ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL
Pentru o utilizare cat mai eficientã a aparatului vă
rugăm să citiţi cu atenţie "Instrucţiunile pentru
utilizator", ţinându-le tot timpul la îndemână pentru o
viitoare consultare.

Înainte de a folosi aparatul este important să se
facă următoarele setări şi să respectaţi indicaţiile
descrise mai jos:
Presetarea telecomenzii
De fiecare dată când bateriile telecomenzii sunt
înlocuite, telecomanda este setată pe Pompa de
căldură.
Dacă aparatul de climatizare pe care l-aţi
achiziţionat este unul numai cu răcire, setarea pe
Pompă de căldură nu produce nici o modificare.

Funcţia de programare "Repornire automată":
Pentru a seta funcţia repornire automată, apăsaţi
butonul Emergency (Rezervă) (ON/OFF
(PORNIT/OPRIT)) de pe unitatea de interior timp de
cel puţin 5 secunde. Un semnal sonor va semnaliza
faptul că funcţia repornire automată este setată şi
aparatul de climatizare este în modul aşteptare.
Pentru a anula funcţia de repornire automată este
necesar să se repete pasajele descrise mai sus.

RECOMANDĂRI DE SIGURANŢĂ
• Nu efectuaţi instalarea aparatului dacă acesta,

eventual, este conectat la reţeaua de energie
electrică.

• Instalarea şi serviciul de asistenţă tehnică trebuie
să fie făcute de un tehnician calificat în
conformitate cu instrucţiunile producătorului,
precum şi a normelor locale de securitate. Nu
reparaţi sau înlocuiţi vreo componentă a
aparatului dacă acest lucru nu este recomandat în
mod expres în „Instrucţiunile pentru utilizator".

• Impämantarea electricä a acestui aparat este
obligatorie.

• Asiguraţi-vă că folosiţi un cablul de alimentare
destul de lung pentru a permite o legătură
optimală. Nu folosiţi prelungitoare.

• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l
scoate din priză.

• Fiţi atenţi să nu răsuciţi, să nu striviţi şi să nu
rupeţi cablul electric de alimentare.

• La sfârşitul instalării componentele electrice nu
trebuie să fie accesibile utilizatorului.

• Nu apăsaţi pe butoanele de funcţionare cu mâinile
umede/ude şi nu folosiţi aparatul fiind în picioarele
goale.

• Persoanele cu handicap fizic sau mental, copiii şi
utilizatorii fără nicio cunoştinţă directă a aparatului
pot folosi aparatul numai după ce au primit
instrucţiuni specifice de folosire de la o persoană
ce răspunde de securitatea şi sănătatea lor.
Aparatul electric de uz casnic nu va fi folosit de
persoane cu handicap sau de copii foarte mici în
absenţă de o supervizionare.
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PRECAUŢIUNI DE FOLOSIRE REFERITOARE
LA APARATUL DE AER CONDIŢIONAT
Sunteţi rugaţi să respectaţi cu exactitate
următoarele instrucţiuni:
• O expunere prelungită şi directă la aer rece poate

a fi dăunătoare pentru sănătate. De aceea se
recomandă să setaţi aripioarele de ventilare în
aşa fel încât să evitaţi un curent direct de aer
rece, direcţionând fluxul spre întreaga încăpere.

• Asiguraţi-vă ca fluxul de aer să nu ajungă la
aragazuri şi sobe.

• În caz de proastă funcţionare opriţi aparatul
apăsând pe butonul ON/OFF de pe telecomandă,
iar după aceea deconectaţi aparatul de la reţeaua
electrică.

• Nu aşezaţi nici un fel de obiecte pe unitatea
externă.

• Acest aparat conţine gaze fluorurate cu efect seră
cuprinse în Acordul de la Kyoto; gazul de
refrigerare se găseşte într-un sistem închis
ermetic. Gazul de refrigerare R410a are un
potenţial de supraîncălzire a planetei (indicator
'GWP') egal cu 1975.

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
• Acest aparat este produs din material reciclabil

sau refolosibil. Aruncarea lui trebuie făcută
respectând normele locale cu privire la
prelucrarea gunoaielor. Înainte de a-l arunca
asiguraţi-vă ca a fost tăiat cablul de alimentare
pentru a evita o eventuală refolosire a aparatului
electric de uz casnic.

• Pentru informaţii mai amănunţite cu privire la
gestionarea şi reciclarea acestui aparat vă rugăm
să contactaţi instituţia locală care se ocupă de
strângerea diferenţiată a gunoiului sau, ca
alternativă, vânzătorul de la care aţi cumpărat
aparatul. 

ARUNCAREA AMBALAJULUI 
• Ambalajul poate fi reciclat în proporţie de 100%,

aşa cum o confirmă respectivul simbol .
Diferitele resturi de la ambalaj nu trebuie aruncate
oricum, ci respectând normele locale în vigoare.

ARUNCAREA APARATULUI
• Acest aparat este marcat în conformitate cu

Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la
Deşeurile de Echipament Electric şi Electronic
(WEEE).

• Garantând că acest aparat a fost aruncat la gunoi
în mod corect se va contribui la evitarea
consecinţelor potenţial negative pentru mediu şi
pentru sănătatea omului.

• Simbolul de pe aparat şi din documentaţia
ce-l însoţeşte indică faptul că acest aparat electric
de uz casnic nu trebuie tratat ca un gunoi
menajer, ci trebuie dus la respectivul centrul de
colectare local unde aparatele electrice şi
electronice se depozitează, iar apoi se reciclează.
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IDENTIFICAREA SUBANSAMBLELOR
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1. Unitatea de exterior şi unitatea de interior
1. Filtru
2. Panou frontal
3. Orificiu de intrare a aerului
4. Afişaj
5. Deflector
6. Deflector stânga / dreapta

(Funcţionare manuală) 

Unitatea de exterior
7. Orificiu de intrare a aerului
8. Ţeavă de conectare
9. Furtun de evacuare
10. Orificiu de ieşire a aerului
11. Orificiu de evacuare

Figura de mai sus este o simplă prezentare a unităţii, este posibil să nu corespundă cu forma exterioară a
aparatului pe care l-aţi achiziţionat.

2. Indicatoarele afişajului

Indicatorul temperaturii
Afişează temperatura setată sau a camerei.

Lampa indicatoare MOD RĂCIRE

Lampa indicatoare MOD ÎNCĂLZIRE

Indicator al funcţionării în regim de noapte
Se aprinde pe durata funcţionării în regim de noapte.

Lampa indicatoare a cronometrului

Dacă bateriile din telecomandă sunt descărcate, sau telecomanda este defectă, utilizaţi întrerupătorul de
funcţionare de rezervă.

3. Întrerupătorul de funcţionare de rezervă

Poziţia pentru diferitele modele poate fi diferită,
dar toate întrerupătoarele de funcţionare de rezervă
sunt prezentate prin simbolul .

• Modul numai răcire

De fiecare dată când întrerupătorul este apăsat, se
modifică succesiunea în ordinea RĂCIRE → STOP.

• Modul pompă de căldură

De fiecare dată când întrerupătorul este apăsat, se modifică succesiunea în ordinea RĂCIRE → ÎNCĂLZIRE
→ STOP.

Întrerupătorul de
funcţionare de rezervă
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Următorul tabel prezintă temperatura setată, viteza ventilatorului şi valorile deflectorului pe durata functionării
cu întrerupătorul de rezervă.

Prindeţi butonul şi mutaţi deflectorul pentru a modifica direcţia de curgere a aerului stânga/dreapta. Nu
încercaţi niciodată să reglaţi deflectorul pe durata funcţionării, pentru că ventilatorul se roteşte cu viteză foarte
mare şi vă puteţi răni degetele.

4. Fantă orizontală

Mod Temperatura setată Viteza ventilatorului Deflector

Răcire 24 °C Mare Oscilare

Încălzire 24 °C Mare Oscilare

A. Fereastră pentru semnal: Semnalul este trimis unităţii de interior.
B. AFIŞAJ DE FUNCŢIONARE: Afişează setările curente.
C. Butonul JET: Este utilizat pentru a activa răcirea rapidă.
D. Butonul ON/OFF (Pornit/Oprit): Dacă apăsaţi acest buton, aparatul

va porni atunci când este alimentat sau se va opri, dacă este deja în
funcţiune.

E. Butonul FAN (VENTILATOR): Apăsaţi acest buton pentru a modifica
viteza ventilatorului unităţii de interior, în ordinea Low (Mică) - Medium
(Medie) - High (Mare) - Auto.

F. Butonul SWING (OSCILARE): Folosit pentru a opri sau a porni
reglarea pe verticală a oscilării lamelelor şi pentru a seta direcţia
dorită de curgere a aerului, în sus/în jos.

G. Butonul CLOCK (CEAS): Vă rugăm să consultaţi "Utilizarea
timerului".

H. Butonul 6TH SENSE ("AL 6-LEA SIMŢ"): Folosit pentru a intra în
modul de funcţionare cu logică fuzzy

I. Butoanele pentru REGLAREA TEMPERATURII: Folosite pentru a
seta ora în modul TIMER on/off (pornit/optir) şi în REAL TIME CLOCK
(Ceas în timp real). Fiecare apăsare a butonului măreşte temperatura
setată cu 1°C. Cea mai ridicată valoare a temperaturii setate este
31°C. Fiecare apăsare a butonului reduce temperatura setată cu 1°C.
Cea mai redusă valoare a temperaturii setate este de 16°C.

J. Butonul TIMER ON (Timer pornit): Vă rugăm să consultaţi
"Funcţionarea timerului".

K. Butonul TIMER OFF (TIMER OPRIT): Vă rugăm să consultaţi "Funcţionarea timerului".
L. Butonul MODE (MOD): Apăsaţi acest buton pentru a schimba modul de funcţionare în ordinea Cool

(Răcire) - Dry (Uscat) - Heat (Încălzire) - Fan (Ventilator).
M. Butonul SLEEP (FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE NOAPTE): Folosit pentru a seta sau a anula modul de

Funcţionare în regim de noapte.

NOTĂ:
• Ţineţi telecomanda într-o rază de 6 metri în faţa unităţii de interior, fără niciun fel de obstacole între ele.
• Dacă aparatul de climatizare nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateriile.
• În această ilustraţie, fiecare secţiune este prezentată cu toate afişajele active, pentru a înţelege

explicaţiile. Este posibil ca unele modele să nu fie dotate cu toate afişajele.
• Nu desfaceţi niciodată bateriile şi nu le expuneţi la flacără deschisă, pentru că acest lucru poate duce la

explozie.
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FUNCŢII ŞI INDICATOARE TELECOMANDĂ
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PĂSTRAREA TELECOMENZII ŞI INDICAŢII
PENTRU FOLOSIREA ACESTEIA
Cum se introduc bateriile
Scoateţi capacul bateriei în direcţia indicată de
săgeată.
Introduceţi bateriile noi, având grijă ca semnele (+)
şi (–) ale bateriei să fie potrivite corect.
Puneţi la loc capacul făcându-l să alunece în poziţie.

Notă:
• Folosiţi 2 baterii LR03 AAA (1,5 volţi). Nu folosiţi

baterii reîncărcabile.
• Înlocuiţi bateriile cu unele noi, de acelaşi tip, atunci

când afişajul îşi pierde luminozitatea.
• Dacă înlocuirea este efectuată în interval de 1 minut,

telecomanda va păstra setarea iniţială. Dacă
înlocuirea bateriilor durează mai mult de 3 minute,
toate setările vor fi anulate, iar timerul va afişa Zero.

Cum se scot bateriile
Scoateţi capacul bateriei în direcţia indicată de
săgeată.
Apăsaţi delicat pe polul pozitiv al bateriei, cu
degetele, apoi scoateţi bateriile din compartiment.
Toate aceste operaţii trebuie efectuate de adulţi;
copiilor le este interzis să scoată bateriile din
telecomandă, pentru a evita riscul de a le înghiţi.

Aruncarea bateriilor
Vă rugăm să aruncaţi bateriile la punctul special de
colectare, ca deşeuri sortate.
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DESCRIEREA MODULUI DE FUNCŢIONARE
Repornirea automată (AUTO)
• Se revine la acelaşi mod / unghi de oscilare / aceeaşi viteză a ventilatorului / temperatură setată ca înainte

de întreruperea curentului electric.
Modul COOL (RĂCIRE)
• Apăsaţi butonul SWING (OSCILARE) pentru a modifica în sus/în jos direcţia de curgere a aerului.

Apăsaţi butonul FAN (VENTILATOR) pentru a modifica viteza ventilatorului unităţii de interior.
Apăsaţi butonul de REGLARE A TEMPERATURII pentru a modifica temperatura setată.

Modul DRY (USCAT)
• Comanda motorului ventilatorului interior

În modul DRY (USCAT), motorul ventilatorului funcţionează la viteză redusă.
Atunci când compresorul se opreşte, ventilatorul de interior continuă să funcţioneze.

• În modul Dry (Uscat), setările de temperatură rămân la fel, dar cu 2°C mai mici decât temperatura
anterioară.

• Comanda compresorului
Atunci când temperatura camerei este sub 16°C, compresorul este oprit.
Atunci când este peste 16°C, compresorul funcţionează intermitent, cu intervale de funcţionare care depind
de temperatura setată şi de temperatura camerei.
Atunci când temperatura camerei este mai mare sau egală cu 23°C, compresorul funcţionează 8 minute şi
se opreşte timp de 3 minute.
Atunci când temperatura camerei este sub 23°C, compresorul funcţionează timp de 2 minute şi se opreşte
timp de 3 minute.
Atunci când temperatura camerei este mai mică decât temperatura setată, compresorul funcţionează 1
minut şi se opreşte timp de 4 minute.

Modul FAN (VENTILATOR)
• În acest mod, unitatea de interior funcţionează doar ca un ventilator.

Atunci când viteza ventilatorului este setată pe Auto, viteza ventilatorului este redusă.
Apăsaţi butonul SWING (OSCILARE) pentru a modifica în sus/în jos direcţia de curgere a aerului.
Apăsaţi butonul FAN (VENTILATOR) pentru a modifica viteza ventilatorului unităţii de interior în domeniul
Low-Med.-High (Mică-Medie-Mare).

Modul HEAT (ÎNCĂLZIRE) (tip pompă de căldură)
• Apăsaţi butonul SWING (OSCILARE) pentru a modifica în sus/în jos direcţia de curgere a aerului.

Apăsaţi butonul FAN (VENTILATOR) pentru a modifica viteza ventilatorului unităţii de interior.
Apăsaţi butonul ROOM TEMPERATURE ADJUSTMENT (REGLAREA TEMPERATURII CAMEREI) pentru a
modifica setarea de temperatură.

Modul SLEEP (FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE NOAPTE)
• Atunci când este apăsat acest buton, viteza ventilatorului este redusă. În modul de funcţionare în regim de

noapte, temperatura setată creşte (în modul răcire) cu 1°C sau scade (în modul încălzire) cu 2°C pe oră, în
mod automat. După 2 ore, temperatura setată rămâne la temperatura setată de utilizator +2°C (în modul
răcire) şi -4°C (în modul încălzire). Atunci când temperatura camerei este mai mică (în modul răcire) sau
mai mare (în modul încălzire), compresorul se opreşte până când temperatura camerei este mai mare (în
modul răcire) sau mai mică (în modul încălzire) decât temperatura setată.

DEFROST (DEZGHEŢARE)
A. Dezgheţarea este activată: în cazul prezenţei ambelor condiţii enumerate mai jos.

• Atunci când compresorul este în funcţiune de 40 minute;
• Temperatura ţevii de exterior OPT = -4°C şi este în funcţiune de 1 minut.

B. Dezgheţarea se termină: dacă este prezentă una dintre condiţiile enumerate mai jos.
• Temperatura ţevii de exterior OPT = 15°C şi este în funcţiune de 1 minut.
• Dezgheţarea este activă de peste 10 minute.

Modul JET
Este utilizat pentru a activa răcirea rapidă. Răcirea rapidă funcţionează la viteză mare a ventilatorului, cu
temperatura setată automat la 16°C. Dacă apăsaţi butonul on/off (pornit/oprit) în timp ce aparatul
funcţionează, acesta se va opri. Atunci când temperatura camerei este mai mică decât temperatura setată
(16°C), compresorul se opreşte, viteza ventilatorului rămâne ridicată.
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Modul 6TH SENSE ("AL 6-LEA SIMŢ")
Folosit pentru a intra direct în modul de funcţionare cu logică fuzzy.

Utilizarea timerului
Pregătirea înainte de utilizare
• Deschideţi capacul şi introduceţi două baterii noi.
• Apăsaţi pe butonul Ceas: ora va clipi pe afişaj, în ore şi minute; apăsaţi pentru a regla ora şi apăsaţi pentru

a regla minutele. Apăsaţi butonul încă o dată şi ora va fi setată.
• Închideţi capacul.
TIMER ON/OFF
(Atunci când utilizatorul apasă pe on/off (pornit/oprit) de pe telecomandă, toate rapoartele privind setările
pentru oră pornire/oprire vor fi anulate.)
A. TIMER ON (TIMER PORNIT)

Apăsaţi acest buton pentru a comuta telecomanda şi aparatul de climatizare în modul Timer pornit. Pe
afişajul LCD se vede "Timer on" (Timer pornit). Timpul poate fi setat de la 1H la 24H şi creşte cu câte o
oră la fiecare apăsare pe buton.
Timerul poate fi setat numai pentru ziua respectivă.

B. TIMER OFF (TIMER OPRIT)
Atunci când telecomanda este activată, apăsaţi acest buton pentru a comuta telecomanda şi aparatul de
climatizare în modul timer oprit. Pe afişajul LCD se vede "Timer off" (Timer oprit). Timpul poate fi setat de
la 1H la 24H şi creşte cu câte o oră la fiecare apăsare pe buton.

C. COMBINAŢIA TIMER PORNIT ŞI OPRIT
• imer oprit. Pe afişajul LCD se vede "Timer off" (Timer oprit). Timpul poate fi setat de la 1H la 24H şi

creşte cu câte o oră la fiecare apăsare pe buton.
După aceea, apăsaţi butonul Timer pornit pentru a comuta telecomanda şi aparatul de climatizare în
modul Timer pornit. Pe afişajul LCD se vede "Timer on" (Timer pornit). Timpul poate fi setat de la 1H la
24H şi creşte cu câte o oră la fiecare apăsare pe buton. (timer oprit - timer pornit)

• Atunci când unitatea şi telecomanda sunt dezactivate, apăsaţi butonul Timer pornit pentru a comuta
telecomanda şi aparatul de climatizare în modul Timer pornit. Pe afişajul LCD se vede "Timer on" (Timer
pornit). Timpul poate fi setat de la 1H la 24H şi creşte cu câte o oră la fiecare apăsare pe buton.
După aceea, apăsaţi butonul Timer oprit pentru a comuta telecomanda şi aparatul de climatizare în
modul Timer oprit. Pe afişajul LCD se vede "Timer off" (Timer oprit). Timpul poate fi setat de la 1H la 24H
şi creşte cu câte o oră la fiecare apăsare pe buton (timer pornit - timer oprit).

Mod Temperatura iniţială a camerei .A Temperatura iniţială a camerei .B

Răcire
RT ≥ 26°C 24°C

26°C >RT ≥ 25°C RT-2

Uscat 25°C >RT ≥ 23°C RT-2

Încălzire RT < 23°C 26°C



47

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Curăţaţi grilajul frontal şi filtrele de aer cel puţin o
dată la două săptămâni.
Înainte de curăţare, aveţi grijă să opriţi aparatul şi să
decuplaţi întrerupătorul circuitului.
În această secţiune, imaginile au doar scop
ilustrativ.
În timpul funcţionării, vă rugăm să ţineţi cont de
aparatul aflat în posesia dv.

Curăţaţi grilajul frontal şi filtrele de aer
1. Deschideţi grilajul frontal trăgând de clapetele de pe

ambele părţi, apoi ridicând până se opreşte cu un
clic.
Scoateţi afară filtrele de aer.

2. Înlăturaţi praful de pe grilajul frontal şi din filtrele de
aer, cu un aspirator sau cu o perie. (Dacă praful nu
se ia uşor, spălaţi-le cu detergent neutru dizolvat în
apă caldă - temperatură max. 45°C)

3. Clătiţi cu apă curată şi uscaţi la umbră.
4. Introduceţi grilajul frontal şi filtrele de aer în poziţia

lor iniţială şi închideţi grilajul frontal.
5. Ştergeţi suprafaţa unităţii cu un detergent neutru şi

apoi cu o cârpă uscată.
(Aveţi grijă să nu utilizaţi benzen, solvenţi sau alte
produse chimice.)

În cazul neutilizării pe perioade lungi
1. Porniţi ventilatorul câteva ore pentru a usca bine

interiorul.
(Alegeţi modul COOL (RĂCIRE) sau HEAT
(ÎNCĂLZIRE) şi selectaţi cea mai mare setare de
temperatură, apoi porniţi ventilatorul.)

2. Opriţi aparatul de climatizare. Curăţaţi filtrele şi
exteriorul unităţii.

3. Scoateţi bateriile din telecomandă.
Dacă nu aţi utilizat aparatul de climatizare o
perioadă mai lungă de timp
1. Curăţaţi filtrele şi puneţi-le în poziţia iniţială. Curăţaţi

unitatea de interior şi pe cea de exterior cu o cârpă
moale.

2. Introduceţi ştecherul în priză şi verificaţi ca firul de
împământare să nu fie desfăcut.

3. Puneţi bateriile în telecomandă.

NOTĂ:
• Orificiile de intrare şi ieşire a aerului nu trebuie să fie acoperite/blocate.
• Pentru curăţare, nu utilizaţi niciodată benzină, benzen, diluant, praf abraziv, detergent insecticid etc., pentru

că acestea pot deteriora unităţile.
• Nu desfaceţi niciodată bateriile şi nu le expuneţi la flacără deschisă, pentru că acest lucru poate duce la

explozie.
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Problemele în funcţionare se datorează adesea unor cauze minore, care pot fi descoperite şi rezolvate
fără a se folosi niciun instrument:

Dacă întâlniţi oricare din următoarele simptome, vă rugăm să decuplaţi imediat întrerupătorul
circuitului şi să contactaţi cel mai apropiat centru de asistenţă autorizat, pentru a vă ajuta.
• Cablul de alimentare este anormal de fierbinte sau deteriorat.
• Aparatul face zgomote anormale în timpul funcţionării.
• Întrerupătorul de siguranţă, siguranţa sau disjunctorul de protecţie acţionat de curentul de scurgere la

pământ întrerup funcţionarea foarte des.
• Unele întrerupătoare sau butoane nu funcţionează normal, în mod repetat.
• Aparatul de climatizare produce un miros de ars în timpul funcţionării.
• Scurgeri de apă de la unitatea de interior.

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Defect Analiză

Nu funcţionează

• S-a ars dispozitivul de protecţie sau siguranţa?
• Vă rugăm aşteptaţi timp de 3 minute şi porniţi aparatul din nou, dispozitivul de

protecţie poate împiedica aparatul să funcţioneze.
• Bateriile din telecomandă sunt descărcate?
• Ştecherul nu este introdus bine în priză?

Nu răceşte sau nu încălzeşte
aerul

• Filtrul de aer este murdar?
• Sunt blocate orificiile aparatului de climatizare pentru intrarea şi ieşirea aerului?
• Temperatura este reglată corect?

Comenzile nu au efect

• Există vreo interferenţă puternică (de la o descărcare de electricitate statică
excesivă, sau de la o anomalie în tensiunea din reţea)? Dacă funcţionarea este
anormală, deconectaţi de la alimentarea cu energie electrică şi conectaţi din
nou după 2-3 secunde.

Nu funcţionează imediat • Cuando cambie de un modo a otro de funcionamiento, espere 3 minutos antes
de reiniciarlo.

Miros neobişnuit • Acest miros poate proveni de la altă sursă, cum ar fi mobilierul, ţigările etc., iar
dacă mirosul a fost aspirat în unitate, după aceea este împrăştiat în aer.

Sunet de apă care curge
• Este normal, e cauzat de curgerea agentului de răcire în interiorul aparatului de

climatizare.
• Zgomot de dezgheţare în modul Încălzire.

Pârâituri • Sunetul poate fi produs de expansiunea sau contracţia panoului frontal, din
cauza modificării temperaturii.

Ceaţă pulverizată din orificiul
de ieşire

• Există ceaţă în cameră când temperatura este joasă? Este normal, din cauza
aerului rece care iese din unitatea de interior în timpul modurilor de funcţionare
COOLING (RĂCIRE) sau DRY (USCAT).

După oprire, lamelele nu se
închid complet.

• Motorul pas cu pas nu a putut găsi punctul de RESET. Porniţi din nou aparatul
de climatizare şi apoi opriţi-l din nou.

Ventilatorul unităţii de interior
se opreşte în timpul încălzirii.

• Aparatul de climatizare este în faza de dezgheţare, care durează cel mult 10
minute. (Îngheaţă când temperatura exterioară este foarte scăzută şi
umiditatea este ridicată). Îşi reia automat funcţionarea după aproximativ 10
minute.
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Atenţie:
Lungimea permisă a ţevii de legătură este de 10m.
Distanţa permisă între unitatea de interior şi unitatea
de exterior este de 5m.

Confirmaţi poziţia de instalare utilizând marcajele de
pe placa de montare de interior.

Notă: Diferitele modele au plăci de montare
diferite, diagramele de instalare din această
broşură sunt prezentate doar în scop ilustrativ,
vă rugăm luaţi în considerare obiectele reale ca
referinţă.

Ţeava de cupru poate fi instalată în spate, la
dreapta, dedesubt sau în partea din stânga spate.

Notă: nu ridicaţi furtunul de evacuare.

În timp ce instalaţi conducta de ţevi pe o placă
subţire de armătură sau perete de plasă metalică,
utilizaţi un planşeu de lemn pentru a fixa împreună
peretele şi conducta de ţeavă,
sau înveliţi conducta de ţeavă cu 7-8 straturi de
bandă izolatoare din material plastic.

Acoperiţi ţeava de legătură cu material adiabatic.

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

peste
105mm

spate

dreapta

spate
dedesubt stânga spate

stânga

faţă

Material adiabatic din plastic
spongios de 8mm grosime.

peste
155mm

peste
250mm

peste
20mm

peste
500mm

peste
300mm

peste
500mm

peste
500mm

peste
300mm
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Amplasarea unităţii de interior
• Ţineţi orificiul de intrare a aerului la distanţă de orice sursă de blocare.
• Menţineţi diferenţa de înălţime dintre unitatea de interior şi de exterior la maxim 5m.
• Montaţi pe un perete suficient de solid pentru a susţine greutatea unităţii şi care să nu cauzeze niciun fel de

trepidaţii.
• Evitaţi lumina solară directă.
• Alegeţi un loc care să permită scurgerea condensului şi legarea la unitatea de exterior.
• Menţineţi o distanţă suficientă faţă de lămpi fluorescente, care pot avea un efect negativ asupra funcţionării

telecomenzii.
• Păstraţi o distanţă de cel puţin 1 metru faţă de TV, radio şi orice alt aparat electrocasnic.

Amplasarea unităţii de exterior
• Alegeţi un loc suficient de rezistent pentru a suporta greutatea unităţii şi a nu cauza niciun fel de trepidaţii.
• Aveţi grijă să nu fie mult praf, să existe protecţie împotriva ploii şi razelor solare directe.
• Alegeţi un loc în care aerul evacuat de unitatea de exterior şi zgomotul de funcţionare al aparatului să nu

deranjeze vecinii dvs.
• Asiguraţi-vă că nu există niciun fel de blocaj în apropierea unităţii de exterior.
• Evitaţi locurile aflate în apropierea unor potenţiale scurgeri de gaze inflamabile.

INSTALAREA UNITĂŢII DE INTERIOR
Fixaţi placa de montare
Placa de montare trebuie ataşată de partea structurală a
peretelui (montant etc).

NOTĂ:
• Găurile efectuate în poziţii stabile trebuie securizate

pentru a evita trepidaţiile plăcii de montare.
• Când se utilizează bolţuri cu lărgire, se recomandă două

găuri (11x20 sau 11x26) cu o distanţă de 450mm între
ele.

Găurirea peretelui
Funcţionare:
1. Confirmaţi poziţia găurii din perete în conformitate cu

diagrama (dacă trebuie orientată o gaură pe partea
stângă a plăcii de montare, vă rugăm consultaţi metoda
de orientare a găurii din peretele din dreapta a diagramei
de sus.

2. Utilizaţi burghiul pentru a efectua o gaură cu diametrul
de 65mm.

NOTĂ:
• Securizaţi toate găurile efectuate în poziţii stabile pentru

a preveni trepidaţiile plăcii de montare.
• Când se utilizează bolţuri cu lărgire, utilizaţi două găuri

(11x20 sau 11x26) cu o distanţă de 450mm între ele.
• Verificaţi poziţia găurilor, apoi găuriţi.

Cablarea
• Deschideţi grilajul frontal.
• Deşurubaţi capacul cutiei electrice, scoateţi capacul din

unitate şi puneţi-l deoparte.
• Deşurubaţi dispozitivul de strângere, scoateţi-l din

unitate şi puneţi-l deoparte.
• Conectaţi cablul.
• Puneţi la loc dispozitivul de strângere şi capacul cutiei

electrice.

 

 

  

şnur de fixare la
gaura centrală

155mm sau mai
mult de la

peretele lateral

Şurub cu filet
ST4×25(5)

placă de
montare

fir cu plumb

cel puţin 250mm

155mm sau mai
mult de la
peretele lateral

Centrul găurii (65mm) Gaura ţevii 
Centrul găurii

(65mm)

Schema de conexiuni electrice

Şurub

Borna unităţii de interior

Cablu de legătură
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NOTĂ:
• Aparatul trebuie instalat în concordanţă cu reglementările naţionale cu privire la instalaţiile electrice.
• Aparatul nu trebuie instalat într-o spălătorie.
• Aparatul trebuie instalat la o înălţime de 2,3m deasupra podelei.
• Aparatul trebuie astfel poziţionat încât ştecherul să fie accesibil.
• Pentru anumite modele cu o capacitate de răcire de peste 4600W (17000BTU/h), trebuie montat un dispozitiv de

comutare omnipolar cu distanţa de contact de cel puţin 3mm în cablajul fix în concordanţă cu reglementările
naţionale.

Instalarea furtunului de evacuare
NOTĂ:
• Furtunul de evacuare trebuie poziţionat dedesubtul ţevii

de cupru.
• Furtunul de evacuare nu trebuie să fie îndoit sau răsucit.
• În timp ce izolaţi furtunul de evacuare, nu trageţi de el.
• Secţiunea furtunului de evacuare care trece prin perete

trebuie izolat termic.
• Ţeava de cupru şi furtunul de evacuare trebuie izolate

termic cu fâşie de pâslă. Trebuie utilizate garnituri
adiabatice în locurile în care ţeava trece prin perete.

TRASEUL ŢEVII
Dacă ţeava iasă afară în partea din dreapta a unităţii de
interior, tăiaţi bucata "1" a unităţii.
Dacă ţeava iasă afară în partea din dreapta jos a unităţii de
interior, tăiaţi bucata "2" a unităţii.
Dacă ţeava iasă afară în partea din stânga a unităţii de
interior, tăiaţi bucata "3" a unităţii.

REPOZIŢIONAREA FURTUNULUI DE EVACUARE
Dacă ţeava iasă afară în partea din stânga a unităţii de
interior, furtunul de evacuare trebuie repoziţionat, în caz
contrar se poate scurge apa din aparat.
Procedura de repoziţionare: Inversaţi poziţia furtunului de
evacuare şi a dopului de cauciuc pentru evacuare.
Nu trebuie să existe joc după repoziţionare, pentru că pot
apărea scurgeri.

Instalarea unităţii de interior
Treceţi ţeava prin gaura din perete şi ataşaţi unitatea de
interior la placa de montare (apăsaţi clema unităţii de
interior în cârligul de pe placa de montare.)

Ţeavă
pentru lichid

Ţeavă
pentru gaz

Strat adiabatic

Furtun de evacuare

pâslă

furtun de evacuare

Dop de cauciuc
pentru evacuare

Unitatea
de interior

placa de
montare

Partea inferioară

clema unităţii
de interior
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Conectarea ţevii
• Numărul de îndoituri ale ţevii unităţii de interior nu trebuie

să depăşească 10.
• Numărul de îndoituri ale ţevii unităţii de interior şi de

exterior luate împreună nu trebuie să depăşească 15.
• Raza îndoiturilor trebuie să fie mai mare de 10cm.
• Prindeţi tubul evaporatorului cu cleştele plat înainte de

racordare. După evacuarea aerului din interior, utilizaţi o
cheie fixă pentru a răsuci piuliţa inferioară a tubului de
legătură a evaporatorului.

• Utilizaţi puţin ulei de etanşare pentru a acoperi racordul şi
orificiul de lărgire a ţevii de legătură.

• Aliniaţi centrul îmbinării cu cel al orificiului de lărgire şi
strângeţi piuliţa ţevii de legătură cu ajutorul unei chei fixe.

Atenţie:
Nu evacuaţi aerul prin simpla slăbire a piuliţei, deoarece aerul conţinut în interiorul unităţii este sub presiune.
Nu strângeţi prea tare pentru că există riscul de a deteriora orificiul de lărgire.

Aranjarea furtunului de evacuare
• Pentru e evacua apa de condensare uşor, furtunul de evacuare trebuie înclinat în jos.

Următoarele 5 metode de aranjare sunt incorecte.

• Dacă furtunul de evacuare nu este suficient de lung pentru legarea la
unitatea de interior, puteţi să-l prelungiţi cu furtunurile din cutia cu
accesorii.

• Secţiunea furtunului de evacuare care trece prin perete trebuie căptuşită
cu izolaţie termică din material special cu proprietăţi adiabatice.

Etanşarea peretelui şi fixarea ţevii
• Utilizaţi chit pentru a etanşa gaura din perete.
• Utilizaţi o clemă (colier de strângere pentru ţevi) pentru a fixa ţeava în poziţia specificată.

tubul
evaporatorulu

DIAMETRUL ŢEVII MOMENT DE TORSIUNE (N • m)

6.35mm (1/4") 12.0-15.0

9.52mm (3/8") 33.0-36.0

12.7mm (1/2") 40.0-45.0

15.88mm (5/8") 73.0-78.0

Înclinat
în jos

Înclinat
în jos

Scurger
e apă

Scurger
e apă

Apă
stătătoare

Scurger
e apă

Furtun
scufundat

în apă

50mm sau mai
puţin deasupra

podelei

Furtun de
evacuare

Furtun rigid din PVC
(ID 15cm)

unitatea de interior

etanşaţi cu chit

fixaţi ţeava de
legătură cu clemă

eliminaţi partea nedorită

clemă

şurub
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INSTALAREA UNITĂŢII DE EXTERIOR
Cablarea

Cablarea pentru modelul peste 6000W (Modelul peste 21000BTU/h)
1. Scoateţi şuruburile cu autofiletare (2 bucăţi) de pe

placa de montare şi scoateţi placa de montare.
2. Desfaceţi şuruburile cu autofiletare (2 bucăţi) de pe

clema de fixare pentru a o desface.
3. Desfaceţi şurubul de fixare a tabloului de conexiuni,

treceţi firul de alimentare şi pe cel de semnal prin
clema de fixare. Apoi fixaţi bine firul de alimentare şi
firul de semnal la tabloul de conexiune cu şurubul de
fixare. (Firul de pământare trebuie conectat ferm.)
Firul cablului poate fi direcţionat de la gaura din spate
a ţevii sau a celei de evacuare.
Vă rugăm utilizaţi suportul ţevii de exterior atunci
când firul cablului este direcţionat din partea din
spate.

4. Strângeţi şurubul cu autofiletare de clema de fixare.
5. Instalaţi placa pentru întreţinere. După ce ţevile şi firul

de cablu sunt instalate, vă rugăm etanşaţi blocul din
burete aşa cum se prezintă în schema indicatoare.

Borna unităţii de
exterior

Cablu de legătură

Placa pentru
întreţinere

Tablou de
conexiune

Fixaţi firul cu
cablu de
ancorare

Capacul ţevilor

 

Suportul ţevii de exterior (nu este
necesar în cazul direcţionării firului de

cablu din alte locuri).

Placa pentru
întreţinere

Cablarea părţii
posterioare

Cablarea părţii
din dreapta

Gaură de
evacuare

Capacul
ţevilor

Burete

Capacul ţevilor
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Schema de conexiuni electrice

Model 1500-4600W (Model 5000-12000BTU/h)

Model 5000-5100W (Model 17000-18000BTU/h)

Model 6000-7000W (Model 21000-24000BTU/h)

NOTĂ:
• În cazul în care culoarea cablului de legătură diferă de cel din schema de la pagina anterioară, luaţi în

calcul modelul real.
În orice caz, borna cu acelaşi semn trebuie conectată la cablul de legătură cu aceeaşi culoare.

• În cazul în care cablul de semnal trebuie achiziţionat separat, alegeţi un cablu electric de peste 0,75mm.
• În cazul în care cablul de legătură pentru alimentarea cu energie trebuie înlocuit, vă rugăm consultaţi

următorul tabel.
• Carcasa dopului 1 este conectată la carcasa recipientului corespunzător al unităţii de interior.
• Carcasa dopului 2 este conectată la carcasa recipientului corespunzător al unităţii de exterior.

 

Maro

Albastru

Borna unităţii
de interiorù

Cablu de
legătură

Galben-Verde

Borna unităţii
de exterior

Tip numai răcire

Maro

Albastru

Negru

Tip pompă de
căldură

Carcasa
dopului 1

Galben-Verde

Gri
Maro

Albastru

Tip pompă de
căldură

sau

Borna unităţii
de interiorù

Cablu de
legătură

Albastru

Maro

Galben-Verde

Gri
Negru

Maro

Albastru

Borna unităţii de
exterior

Carcasa
dopului 1

Carcasa
dopului 2

 

 

Tip numai răcire

Borna unităţii
de interiorù

Cablu de
legătură

Galben-Verde

Borna unităţii de exterior

Maro

Albastru Albastru
Maro

Negru

Tip pompă de
căldură

Tip pompă de
căldură

Tip pompă de
căldură

sausau

Carcasa
dopului 1

Maro

Albastru

Galben-Verde

Carcasa
dopului 2Gri

Cablu de
legătură

Carcasa
dopului 1

Borna unităţii
de interiorù

Carcasa
dopului 2

Borna unităţii de exterior

Maro

Maro

Albastru

Carcasa
dopului 1

Galben-Verde

Azul

Albastru
Maro

R1 R2

N N

L L

 

 
 

R1 R2

Y

 
 

Tip numai răcire Tip pompă de
căldură

Tip pompă de
căldură

sau

Maro
Negru

Borna unităţii
de interiorù

Albastru G
al

be
n-

Ve
rd

e

Borna unităţii de exterior

Cablu de
legătură

Maro

Albastru Ga
lbe

n-
Ve

rd
e

M
ar

o
Al

ba
str

u

Gr
i

Maro
Negru

Galben-Verde

Cablu de
legătură

Carcasa
dopului 1

Borna unităţii
de interiorù

Albastru M
ar

o
Gr

i

Borna unităţii
de exterior

Carcasa
dopului 2

Negro
Maro

Cablu de
legătură

Carcasa
dopului 1

Negru

Maro

Albastru

Maro

Albastru
SURSĂ DE
ALIMENTARE

Borna unităţii
de exterior

Maro
Albastru

Galben-Verde

Cablu de
legătură

Borna unităţii
de interiorù

Maro

Galben-Verde
Albastru

Maro SURSĂ DE
ALIMENTARE

Albastru

Negru

Gri

Carcasa
dopului 1

Tip numai răcire Tip
pompă de căldură (T3)

Tip pompă de căldură
(T3)

Albastru

Maro
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AVERTIZARE:
• Schemele cu circuitul electric ataşate unităţilor de interior/exterior trebuie luate ca referinţă principală pentru

instalare.
• Conectorii de alimentare şi de semnal dintre unităţile de interior/exterior trebuie conectaţi unul câte unul în

conformitate cu numărul corespunzător din schema tabloului de conexiune.
• Cablurile de legătură trebuie prinse împreună.
• Pentru conectarea unităţii de interior şi a celei de exterior trebuie utilizat un cablu special. Trebuie să fiţi

siguri că bornele nu sunt influenţate de forţe externe. Legătura slabă poate provoca incendiu.
• Capacul cutiei electrice trebuie montat şi fixat în poziţie, în caz contrar există riscul de incendiu sau

electrocutare din cauza prafului sau umezelii.
• Toate modelele trebuie conectate la sursa de alimentare de la reţea cu sistem de limitare a impedanţei.
• La instalarea unităţii, vă rugăm consultaţi următorul tabel pentru informaţii cu privire la impedanţă sau

contactaţi compania de utilităţi.

Instalarea racordului de evacuare
(numai pentru tipul pompă de căldură)
• Introduceţi racordul de evacuare de exterior cu două

canale în una din găurile inferioare din dreapta şi apoi
conectaţi furtunul de evacuare şi racordul împreună.

Racordul ţevii de legătură
• Utilizaţi puţin ulei de etanşare pentru a acoperi racordul şi orificiul de lărgire a ţevii de legătură.
• Aliniaţi centrul racordului cu cel al orificiului de lărgire şi strângeţi piuliţa ţevii de legătură cu ajutorul unei chei

fixe. (Reglaţi momentul de torsiune utilizând aceeaşi metodă ca la racordarea ţevii pentru unitatea de interior.)

MODEL SPECIFICAŢII (Cablu de legătură)

≤ 2700W(10000BTU/h) ≤ 1.0mm²

3200W(11000BTU/h) - 4000W(15000BTU/h) ≤ 1.5mm²

4500W(16000BTU/h) - 8000W(28000BTU/h) ≤ 2.5mm²

8500W(29000BTU/h) - 9500W(32000BTU/h) ≤ 4.0mm²

10000W(34000BTU/h) - 11000W(38000BTU/h) ≤ 6.0mm²

SERIA MODEL IMPEDANŢĂ

Seria R410A

6800W (24000BTU/h) ≤ 0.124 Ω

5100W (18000BTU/h) ≤ 0.268 Ω

3500W (12000BTU/h) ≤ 0.313 Ω

2500W (9000BTU/h) ≤ 0.409 Ω

Partea
inferioară

Racord de
evacuare cu două
canale

Furtun de evacuare
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Evacuarea aerului
• Înşurubaţi până la capăt capacul ventilului de

închidere a gazului şi a ventilului de închidere a
lichidului, precum şi piuliţa orificiului de serviciu.

• Utilizaţi o cheie pentru şuruburi cu cap hexagonal
pentru a roti ventilul de închidere a lichidului la 90° în
sens antiorar, şi închideţi-l din nou după 10 secunde.

• Utilizaţi apă cu săpun pentru a verifica eventualele
scurgeri de gaz, în special la toate racordurile. Dacă
nu există scurgeri de gaz, rotiţi din nou ventilul de
închidere a lichidului la 90° în sens antiorar.

• Apăsaţi dopul orificiului de serviciu al ventilului de
închidere a gazului. După 10 secunde, este eliminat
un gaz ceţos, ceea ce înseamnă că aerul din interior
a fost eliminat.

• Utilizaţi o cheie pentru şuruburi cu cap hexagonal
pentru a roti ventilul de închidere a lichidului şi ventilul
de închidere a gazului în sens antiorar până la
deschiderea lor completă şi apoi înlocuiţi capacele
ventilului şi strângeţi-le.

Lărgirea orificiului ţevii
• Utilizaţi un dispozitiv de tăiat ţevi pentru a tăia

orificiul ţevii.
• Înlăturaţi bavurile de la tăietura orificiului ţevii.
• Introduceţi o piuliţă pe ţeavă şi lărgiţi orificiul cu

unelte specifice, de exemplu unelte de lărgit găuri.
• Verificaţi calitatea lărgirii.

Adăugarea agentului frigorific
• Daca ţeava de legătură este mai lungă de 7 metri, adăugaţi agent frigorific cât este nevoie. (Tip numai

răcire) cantitate adăugată A=(Lm-7m) x 15g/m; (Tip pompă de căldură) cantitate adăugată A= (Lm-7m) x
50g/m. (A: cantitatea de agent frigorific adăugat, L: lungimea ţevii de legătură)

ţeavă de legătură
pentru lichid

cheie pentru
şuruburi cu
cap hexagonal

ţeavă de
conectare la gaz

piuliţe ventil

orificiu de
serviciu

capacul orificiului
de serviciu

ventil de
închidere

gaz

ventil de
închidere lichid

Ţeavă de
cupru Oblic Rugozitate Bavură

Bavură
Unealtă de
lărgit găuri

Diametru exterior A (mm)

6.35mm (1/4") 2.0-2.5

9.52mm (3/8") 3.0-3.5

12.7mm (1/2") 3.5-4.0

15.88mm (5/8") 4.0-4.5

Lungimea ţevii de legătură (m) 7 8 9 10

(Tip numai răcire) cantitate adăugată (g) 0 15 30 45

(Tip pompă de căldură) cantitate adăugată (g) 0 50 100 150
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• Eliminaţi aerul urmând metoda menţionată mai sus.
• Închideţi ventilul de închidere a gazului, conectaţi

furtunul de încărcare (presiune redusă) la ventilul de
serviciu si apoi deschideţi din nou ventilul de
închidere a gazului.

• Conectaţi sticla cu agent frigorific la furtunul de
încărcare şi apoi faceţi convertirea.

• Adăugaţi agentul frigorific lichid aşa cum este indicat
în tabelul de mai sus.

• Deconectaţi indicatorul de nivel după decuplarea
ventilului de închidere, şi apoi deschideţi din nou
ventilul de închidere a gazului.

• Strângeţi piuliţele şi capacele fiecărui ventil.

Test de funcţionare
• Înaintea operaţiei de testare, verificaţi cu atenţie modul de cablare şi asiguraţi-vă că este sigur.
1. Funcţionarea întrerupătorului de rezervă: De fiecare dată când întrerupătorul de funcţionare de rezervă este

apăsat, aparatul de climatizare funcţionează în următoarea ordine:
Tip numai răcire: Răcire → Oprire
Tip pompă de căldură: Răcire → Încălzire → Oprire

2. Funcţionarea telecomenzii: Dacă unitatea de interior emite un sunet la apăsarea butonului de intrare/ieşire,
înseamnă că aparatul de climatizare este acţionat cu telecomanda. După aceea, apăsaţi fiecare buton
pentru a testa funcţionarea.

3. Verificaţi funcţionarea întrerupătorului: deschideţi grilajul frontal şi apăsaţi butonul de control. Conectaţi
sursa de alimentare pentru a activa testul de funcţionare. Dacă lămpile indicatoare se aprind mai întâi şi
apoi se sting succesiv, sistemul funcţionează normal. Dacă una din lămpile indicatoare clipesc continuu,
există o disfuncţionalitate a sistemului. Consultaţi imediat ghidul de detectare a defecţiunilor.

Manometru

Supapă pentru presiune înaltă

Conductă de alimentare

Orificiu de serviciu

Supapă pentru
presiune joasă

Indicator de nivel
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