
ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
Pentru a profita la maxim de noul dvs. aparat, vă rugăm să citiţi instrucţiunile cu atenţie şi să le păstraţi la
îndemână pentru consultarea viitoare.

PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ
• Montarea şi lucrările de service/reparaţie trebuie

executate de un tehnician calificat, în conformitate
cu instrucţiunile producătorului şi respectând
standardele locale de siguranţă. Nu reparaţi sau
nu înlocuiţi piese ale aparatului, decât dacă acest
lucru este specificat explicit în instrucţiunile de
utilizare.

• Nu trageţi de cablul de reţea pentru a-l scoate din
priză. Nu răsuciţi sau nu presaţi cablul de reţea şi
asiguraţi-vă că nu este rupt.

• Nu atingeţi fişa de reţea, disjunctorul şi butonul de
urgenţă cu mâinile umede.

• Nu vă introduceţi degetele sau nu introduceţi
substanţe străine în admisia/evacuarea unităţii de
interior&de exterior.

• Nu blocaţi admisia sau evacuarea aerului a unităţii
de interior şi de exterior.

• Persoanele cu dizabilităţi fizice sau psihice, copiii
şi persoanele care nu au experienţă în utilizarea
produsului au voie să utilizeze aparatul dacă au
fost instruiţi corespunzător în privinţa utilizării
aparatului de către o persoană responsabilă cu
securitatea şi bunăstarea lor. Aparatul nu este
destinat pentru a fi utilizat de persoane cu
dizabilităţi şi de copii foarte mici fără
supraveghere.

• Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul (inclusiv telecomanda).
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PRECAUŢII PENTRU APARATUL DE
CLIMATIZARE
Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe instrucţiunile
de mai jos:
• Expunerea îndelungată şi directă la aer rece

poate fi dăunătoare sănătăţii. Se recomandă să
setaţi lamelele pentru a evita aerul rece direct şi
pentru a-l devia în încăpere.

• În caz de defecţiune, opriţi mai întâi aparatul,
apăsând butonul ON/OFF (pornit/oprit) de pe
telecomandă, apoi deconectaţi-l de la alimentarea
cu energie electrică.

• Nu porniţi şi nu opriţi aparatul prea des, deoarece
aceasta poate deteriora aparatul.

• Nu aşezaţi obiecte pe unitatea de exterior.
• Deconectaţi aparatul de climatizare de la

alimentarea cu energie electrică, dacă nu se
utilizează o perioadă îndelungată de timp sau în
timpul unei furtuni cu tunete/fulgere.

• Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de
seră reglementate de Protocolul de la Kyoto,
gazul refrigerant aflându-se într-un sistem sigilat
ermetic. Gaz refrigerant: R410a are un potenţial
de încălzire globală (GWP) 1975.



• Acest aparat a fost fabricat din material reciclabil
sau refolosibil. Aruncarea trebuie efectuată în
conformitate cu reglementările locale de eliminare
a deşeurilor. Înainte de a-l arunca, asiguraţi-vă că
aţi tăiat cablul de reţea, astfel încât aparatul să nu
poată fi reutilizat.

• Pentru informaţii mai detaliate despre manipularea
şi reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile
locale care se ocupă cu colectarea separată a
gunoiului sau magazinul de unde aţi cumpărat
aparatul.

ARUNCAREA AMBALAJULUI
• Ambalajul poate fi reciclat 100 %, precum este

confirmat de simbolul reciclării . Diferitele părţi
ale ambalajului nu trebuie aruncate în mediul
înconjurător, ci trebuie aruncate în conformitate cu
reglementările autorităţilor locale.

ARUNCAREA APARATULUI
• • Acest aparat este marcat în conformitate cu

Directiva Europeană 2002/96/CE privind Deşeurile
de echipamente electrice şi electronice (WEEE).

• Asigurându-vă că acest produs a fost aruncat în
mod corect, ajutaţi la prevenirea consecinţelor
potenţial negative pentru mediul înconjurător şi
pentru sănătatea oamenilor.

• Simbolul de pe produs sau de pe
documentele care însoţesc produsul indică faptul
că acest aparat nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer, ci trebuie predat centrului local adecvat
de colectare, unde sunt depozitate şi reciclate
aparatele electrice şi electronice.

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
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DESCRIEREA PRODUSULUI

Unitate de interior
1. Admisie aer
2. Panou frontal
3. Panou de afişaj
4. Evacuare aer
5. Cutie electrică
6. Întrerupător pornit/oprit
7. Lamelă cu reglare pe verticală
8. Lamelă cu reglare pe orizontală
9. Filtru de aer
10. Telecomandă

Unitate de exterior
11. Admisie aer
12. Tuburi şi cablu de racordare la reţea
13. Furtun de drenare
14. Evacuare aer

Imaginile din instrucţiunile de utilizare se bazează pe vederi externe ale modelelor standard, forma şi designul
variază în funcţie de model.
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DESCRIEREA INDICATOARELOR DE PE
AFIŞAJUL PANOULUI DE CONTROL

Indicator de temperatură (1)
Afişează temperatura setată şi temperatura camerei.

Indicator de funcţionare (2)
Se aprinde atunci când se conectează la alimentarea cu energie electrică.
Se aprinde având culoarea albă în timpul funcţionării.

Indicator încălzire (3)
Se aprinde în timpul regimului de încălzire.

Indicator răcire (4)
Se aprinde în timpul regimului de răcire.

Indicator dezumidificare (5)
Se aprinde în timpul regimului de dezumidificare.

Indicator super-silenţios (6)
Se aprinde în timpul regimului super-silenţios.

Receptor de semnal (7)
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FUNCŢII ŞI INDICATOARE TELECOMANDĂ
1. BUTONUL ON/OFF (PORNIT/OPRIT)

Porneşte şi/sau opreşte aparatul, apăsând
acest buton.

2-3. BUTOANE DE SETARE A TEMPERATURII
Folosite pentru a seta temperatura.
Folosite pentru a seta ora pentru ceas.
Folosite pentru a seta ora în modul
temporizator.

4. BUTONUL MODE (MOD)
Folosit pentru a selecta modul de funcţionare.

5. BUTON
Folosit pentru a seta sau a anula funcţionarea
în modul "6th sense" (Al 6-lea simţ).

6. BUTON
Folosit pentru a seta sau a anula funcţionarea
la temperatura ambientală. 

7. BUTON FAN (VENTILATOR)
Folosit pentru a seta viteza ventilatorului.

8. BUTON SWING (OSCILAŢIE)
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.

9. BUTONUL POWER SAVE (ECONOMISIRE
ENERGIE)
Folosit pentru a seta sau a anula funcţionarea
în regim de economisire de energie.

10 BUTON T-ON/T-OFF
Folosit pentru a seta sau a anula funcţionarea
temporizatorului.

11. BUTON JET şi LIGHT (LUMINĂ)
Folosit pentru a porni sau a opri funcţionarea în
regim de răcire şi încălzire rapidă.
Folosit pentru a aprinde/stinge lumina afişajului
unităţii interne.

12. BUTON INFO °C
Folosit pentru a afişa temperatura camerei
sau pentru a seta temperatura pe panoul de
control al unităţii interne.

13. BUTON AUTO CLEAN (CURĂŢARE
AUTOMATĂ)
Folosit pentru a seta sau a anula funcţionarea
în regim de curăţare automată.

14. BUTON CLOCK (CEAS)
Folosit pentru a seta ora curentă..

15. BUTONUL SLEEP (REGIM DE NOAPTE)
Folosit pentru a seta sau a anula funcţionarea
în regim de noapte.

16. BUTON SUPER-SILENŢIOS
Folosit pentru a seta sau a anula funcţionarea
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SIMBOLURI INDICATOARE PE
AFIŞAJUL RC

Indicator răcire

Indicator dezumidificare

Indicator numai ventilator

Indicator încălzire

Viteză automată ventilator

Viteză mare ventilator

Viteză medie-mare ventilator

Viteză medie ventilator

Viteză medie-mică ventilator

Viteză mică ventilator

Indicator curăţare automată

Indicator oscilaţie

Indicator blocare

Indicator generare plasmă rece

indicator

Indicator regim de noapte

Indicator funcţionare la temperatura
ambientală

Indicator jet

Transmitere semnal

Afişare setare temporizator
Afişare ora curentă

Afişare temperatură

Indicator de afişare a temperaturii setate

Indicator de afişare a temperaturii camerei

Indicator lumină aprinsă a afişajului panoului
frontal

Indicator regim super-silenţios

Indicator anti-îngheţ

FAN

FAN

FAN

FAN

   

°F

1

FAN

FAN



PĂSTRAREA TELECOMENZII ŞI INDICAŢII
PENTRU FOLOSIREA ACESTEIA
Introducerea bateriilor
1. Apăsaţi uşor pe capacul compartimentului

bateriilor şi împingeţi în direcţia săgeţii pentru a-l
îndepărta, aşa cum se indică.

2. Introduceţi 2 baterii AAA (1,5 V) în compartiment.
Asiguraţi-vă că polaritatea "+" şi "–" este
poziţionată corect.

3. Închideţi capacul compartimentului bateriilor de pe
telecomandă.

Scoaterea bateriilor
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
Aruncaţi bateriile la punctul special de colectare, ca
deşeuri municipale sortate.

Precauţii
• Atunci când înlocuiţi bateriile, nu utilizaţi baterii noi

cu baterii vechi sau tipuri diferite de baterii,
deoarece acest lucru poate cauza defectarea
telecomenzii.

• Dacă telecomanda nu se utilizează o anumită
perioadă de timp, scoateţi bateriile pentru a
preveni scurgerea acidului din baterii în
telecomandă.

• Utilizaţi telecomanda în cadrul razei eficiente de
acţiune. Ţineţi telecomanda la cel puţin 1 metru
faţă de orice aparat TV sau echipament HI-FI.

• Dacă telecomanda nu funcţionează normal,
scoateţi bateriile şi reinstalaţi-le după 30 secunde.
Dacă tot nu funcţionează, montaţi baterii noi.

• Pentru a utiliza aparatul cu telecomanda,
îndreptaţi telecomanda spre dispozitivul de
recepţie de pe unitatea de interior, pentru a
asigura sensibilitatea de recepţie.

• Pentru a trimite un mesaj de pe telecomandă,
simbolul va clipi timp de 1 secundă. La
recepţionarea mesajului, aparatul va emite un bip.

• Telecomanda va acţiona aparatul de climatizare
de la o distanţă de până la 7 m.

• De fiecare dată când bateriile sunt înlocuite în
telecomandă, telecomanda este pre-setată în
modul 6th sense (Al 6-lea simţ).

1 

2

3

Receptor de
semnal
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DESCRIEREA MODULUI DE FUNCŢIONARE
Funcţionarea generală:

1. Pornirea
Apăsaţi butonul On-Off (Pornit/Oprit); când aparatul
recepţionează semnalul, indicatorul RUNNING
(Funcţionare) de pe afişajul unităţii de interior se
aprinde. În timp ce modul se modifică, aşteptaţi
câteva secunde şi repetaţi procedura dacă aparatul
nu reacţionează imediat. Atunci când setaţi
funcţionarea în regim de încălzire, fluxul de aer va
porni după 2-5 minute.

Generatorul de plasmă rece
Această funcţie este activă când produsul este
alimentat cu electricitate, pe telecomandă va fi afişat
simbolul . Generează hidrogen (H) şi oxigen (O2)
şi neutralizează virusurile, bacteriile şi alergenii prin
descompunerea particulelor nocive. Creează un
mediu sănătos prin îmbunătăţirea calităţii aerului din
locuinţa dv. şi vă ajută să respiraţi mai bine.

2. Modul de selectare
De fiecare dată când este apăsat butonul Mode
(Mod), modul de funcţionare se modifică în ordinea:

modul AL 6-LEA SIMŢ

modul RĂCIRE

modul DEZUMIDIFICARE

modul Numai VENTILATOR

modul ÎNCĂLZIRE

3. Setarea vitezei VENTILATORULUI
De fiecare dată când este apăsat butonul Fan
(Ventilator), viteza ventilatorului este modificată în
următoarea ordine:

Viteză automată ventilator

Viteză mică ventilator

Viteză medie-mică ventilator

Viteză medie ventilator

Viteză medie-mare ventilator

Viteză mare ventilator

Numai viteza mică a ventilatorului este disponibilă în
modul Dezumidificare.

4. Setarea temperaturii
+ Apăsaţi o dată pentru a mări setarea temperaturii
cu 1 °C
– Apăsaţi o dată pentru a reduce setarea
temperaturii cu 1 °C
Atunci când ţineţi apăsate butoanele + sau -,
numărul se va modifica rapid.
Domeniul temperaturii setate disponibile: 16°C~30°C

*Notă: În modul Al 6-lea SIMŢ, temperatura nu
poate fi setată.

FAN

FAN

FAN

FAN

FAN

FAN

Auto
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CONTROLUL DIRECŢIEI FLUXULUI DE AER
5. Controlul direcţiei fluxului de aer
Curgerea pe verticală a aerului este reglată automat
la un anumit unghi în conformitate cu modul de
funcţionare după pornirea aparatului. Direcţia fluxului
de aer poate fi reglată conform necesităţilor dvs.,
apăsând butonul Swing (Oscilaţie) de pe
telecomandă.

Controlul fluxului de aer pe verticală (utilizând
telecomanda)
De fiecare dată când este apăsat butonul Swing
(Oscilaţie), fluxul de aer pe verticală este modificat
în următoarea ordine:

Atunci când lamela cu reglare pe verticală începe să
oscileze în jos şi în sus, dacă acest buton este
apăsat, lamela se va opri în poziţia curentă. Atunci
când starea este comutată din oprit în , dacă
acest buton este apăsat din nou 2 secunde mai
târziu, starea se va schimba la "oprit"; dacă acest
buton este apăsat din nou în decursul a 2 secunde,
starea de oscilare se va modifica în ordinea indicată
mai sus.

Dacă apăsaţi butonul SWING (Oscilaţie) continuu
mai mult de 2 s, unitatea principală va oscila înapoi
şi înainte, de sus în jos, iar apoi, dacă eliberaţi
butonul, unitatea se va opri din oscilaţie şi poziţia
curentă a lamelelor va fi păstrată imediat.

Controlul fluxului de aer pe orizontală (cu
mâinile)
Rotiţi barele de control ale lamelelor cu reglare pe
orizontală pentru a modifica fluxul de aer pe
orizontală, aşa cum este indicat.

Notă: Forma aparatului poate fi diferită faţă de cea a
aparatului de climatizare selectat de dumneavoastră.

A - Nu rotiţi manual lamelele cu reglare pe verticală,
deoarece în caz contrar se pot defecta. Dacă se
întâmplă acest lucru, opriţi mai întâi aparatul şi
deconectaţi alimentarea cu energie electrică,
apoi restabiliţi din nou alimentarea cu energie
electrică.

B - Este mai bine să nu lăsaţi lamela cu reglare
verticală basculată în jos pentru o perioadă
îndelungată în modul RĂCIRE sau USCARE
pentru a preveni picurarea apei de condens.

bară de control al lamelelor cu
reglare pe orizontală
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DESCRIERILE MODURILOR ŞI FUNCŢIILOR
MODUL 6th SENSE (AL 6-lea SIMŢ)
Dacă apăsaţi butonul , se va afişa , iar
aparatul intră direct în modul Al 6-lea simţ. În acest
mod de funcţionare, temperatura şi viteza
ventilatorului vor fi setate automat pe baza
temperaturii curente din cameră.

Modele cu pompă de căldură

Butonul este dezactivat în modurile Jet şi
Sleep (Regim de noapte)

Notă: În acest mod de funcţionare, temperatura nu
va fi afişată pe panoul frontal şi pe telecomandă

Ce puteţi face în modul Al 6-lea simţ

Funcţia Temperatură ambientală
Atunci când apăsaţi acest buton, se va afişa ,
telecomanda transmite unităţii de interior
temperatura actuală a camerei din jurul ei,
iar aparatul va funcţiona conform acestei temperaturi
pentru a vă face să vă simţiţi confortabil.
Ţineţi telecomanda într-un loc din care să poată
transmite în mod adecvat semnalul către unitatea de
interior.
Apăsaţi o dată pentru a seta şi apăsaţi încă o dată
pentru a anula.

Temperatura
din interior

Mod
de funcţionare

22°C sau mai mică ÎNCĂLZIRE

22°C-26°C
VENTILATOR sau se păstrează

modul anterior

26°C sau mai mare RĂCIRE

Senzaţia dvs. buton procedura de ajustare

Senzaţie de disconfort din cauza volumului
inadecvat al fluxului de aer.

Viteza ventilatorului de interior alternează între Mare,
Medie şi Mică de fiecare dată când se apasă acest
buton.

Senzaţie de disconfort din cauza direcţiei
neadecvate a fluxului de aer.

Vă rugăm să consultaţi capitolul anterior "Controlul
direcţiei fluxului de aer"
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Funcţiile JET şi LIGHT (LUMINĂ)
De fiecare dată când este apăsat butonul JET
(Light), starea de funcţionare se modifică în
următoarea ordine:
• În modurile RĂCIRE şi ÎNCĂLZIRE:

• În celelalte moduri de funcţionare:

Notă:
De fiecare dată când bateriile din telecomandă sunt
înlocuite, telecomanda este pre-setată în modul Light
activat (Lumină aprinsă).

Modul JET
• Modul JET este utilizat pentru a porni sau a opri

răcirea rapidă sau încălzirea rapidă.
se va afişa pe telecomandă pentru acest mod.

Ventilatorul aparatului va funcţiona la o viteză
foarte mare, pentru a răci sau a încălzi camera în
mod rapid şi eficient.

• În modul JET, puteţi seta temperatura şi direcţia
fluxului de aer

Notă:
• Funcţia Jet nu este disponibilă în modul Al 6-lea

simţ, Numai ventilator şi Dezumidificare.
• Când schimbaţi modul de funcţionare sau

modificaţi viteza ventilatorului, această funcţie va fi
anulată automat. 

Funcţia LIGHT (Lumină)
Apăsaţi acest buton pentru a aprinde sau a stinge
lumina afişajului panoului de control al unităţii de
interior.
Puteţi apăsa acest buton pentru a stinge lumina
indicatoare a funcţionării când aparatul este oprit.

se va afişa pe telecomandă când afişajul
panoului frontal se aprinde.

FUNCŢIA CLOCK (CEAS)
Puteţi seta ceasul apăsând pe butonul CLOCK
(ceas), apoi utilizaţi butoanele + şi – pentru a seta
ora corectă, apăsaţi din nou butonul CLOCK (ceas),
iar ceasul este setat.
Când se apasă pe butonul CLOCK (ceas), semnalul

clipeşte intermitent. În interval de 5 secunde,
valoarea poate fi reglată
+ Apăsaţi o dată pentru a mări setarea orei cu 1
minut
– Apăsaţi o dată pentru a reduce setarea orei cu 1
minut
dacă se apasă continuu butoanele + sau -, numărul
se va modifica rapid.
12:00 este ora care se afişează implicit după
introducerea bateriilor.

Modul SLEEP (Regim de noapte)
Această funcţie vă oferă un mediu mai confortabil
pentru somn. Puteţi alege dintre 3 moduri de
funcţionare în regim de noapte.
De fiecare dată când este apăsat acest buton, starea
de funcţionare se modifică în următoarea ordine:

Modul REGIM DE NOAPTE STANDARD
va fi afişat pe telecomandă pentru acest mod.
• Când setaţi acest mod în cadrul funcţionării

RĂCIRE sau DEZUMIDIFICARE, aparatul va
face ca temperatura setată să crească cu 1°C
în timpul primei ore de funcţionare şi cu încă
1°C pentru a doua oră, apoi aceasta va
rămâne constantă.

• Când setaţi acest mod în cadrul funcţionării
ÎNCĂLZIRE, aparatul va face ca temperatura
setată să scadă cu 1°C în timpul primei ore de
funcţionare şi cu încă 1°C pentru a doua oră,
apoi aceasta va rămâne constantă.

Modul REGIM DE NOAPTE Al 6-lea SIMŢ
va fi afişat pe telecomandă pentru acest mod.

Aparatul va modifica automat temperatura setată
în funcţie de temperatura curentă din încăpere

2
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JET activat / 
LIGHT activat

JET dezactivat /
LIGHT activat

JET dezactivat /
LIGHT activat 

JET dezactivat /
Light dezactivat

Light dezactivat 

Light activat

REGIM DE NOAPTE
STANDARD

REGIM DE NOAPTE
Al 6-lea SIMŢ

REGIM DE NOAPTE
dezactivat

REGIM DE NOAPTE
PERSONALIZAT



Modul REGIM DE NOAPTE PERSONALIZAT
va fi afişat pe telecomandă pentru acest mod.
Vă permite să vă creaţi propriul dv. mod de
funcţionare în regim de noapte.
Setarea modului de funcţionare personalizat în
regim de noapte
• În acest mod, apăsaţi pe butonul SUPER

SILENT şi ţineţi-l apăsat până când afişajul
pentru temperatură clipeşte intermitent, veţi
vedea că dedesubt se afişează "1 hour" (prima
oră).

• Folosiţi butoanele + şi - pentru a seta
temperatura dorită şi confirmaţi apăsând pe
butonul SUPER SILENT.

• După aceea, timpul se va schimba automat la
"2 hour" (a 2-a oră), iar afişajul pentru
temperatură va continua să clipească
intermitent, repetaţi operaţia de mai sus pentru
a seta temperatura dorită pentru orele 3~8.

• După ce aţi confirmat setarea pentru a 8-a oră,
modul dv. personalizat de funcţionare în regim
de noapte este setat, iar afişajul telecomenzii
va reveni la setarea anterioară.

Notă: În timpul operaţiilor de mai sus, dacă nu
se apasă pe niciun buton în interval de 10
secunde sau dacă se apasă pe butoanele "on-
off" (pornit-oprit), "mode" (mod), "timer"
(temporizator),"clock" (ceas) sau "sleep" (regim
de noapte), se va ieşi din starea de setare şi se
va afişa setarea anterioară.

Verificarea setărilor pentru regimul dv. de noapte
personalizat
Efectuaţi operaţiile de mai sus pentru a intra în
starea de setare, apăsaţi continuu pe butonul
SUPER SILENT pentru a verifica temperatura pentru
fiecare oră.

Modificarea modului de funcţionare personalizat
în regim de noapte - la fel ca "Setarea modului de
funcţionare personalizat în regim de noapte".

Notă:
• Viteza ventilatorului şi direcţia fluxului de aer pot fi

reglate.
• Pentru modurile Numai VENTILATOR şi Al 6-lea

SIMŢ, această funcţie nu este disponibilă.
• În cadrul funcţionării pentru DEZUMIDIFICARE

este disponibil numai REGIMUL DE NOAPTE
STANDARD.

3
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Funcţia AUTO CLEAN (Curăţare automată)
• Când se apasă pe acest buton în modul RECE

sau USCAT, este afişat simbolul , iar funcţia
AUTO CLEAN (Curăţare automată) este setată.
După oprirea aparatului, ventilatorul de interior va
continua să funcţioneze timp de 10 minute pentru
a elimina umezeala din unitatea de interior, pentru
a crea astfel un mediu sănătos, fără mucegai. În
acest interval de timp puteţi apăsa pe acest buton
pentru a opri direct ventilatorul de interior.

• Dacă apăsaţi din nou acest buton, se anulează
funcţia AUTO CLEAN (Curăţare automată), iar
ventilatorul unităţii de interior se va opri imediat
după oprirea aparatului.

Notă: Funcţia AUTO CLEAN (Curăţare automată) nu
este disponibilă în modurile Al 6-lea SIMŢ, Numai
VENTILATOR şi ÎNCĂLZIRE.

Funcţia INFO °C

Dacă apăsaţi pe acest buton, puteţi alege să afişaţi
pe panoul frontal temperatura setată sau
temperatura camerei.

Când aparatul este pornit pentru prima dată, pe
telecomandă se va afişa , iar temperatura setată
va fi afişată pe panoul de control.
Când apăsaţi pe acest buton, simbolul de pe
telecomandă se va modifica în , iar temperatura
interioară a camerei va fi afişată pe panoul de
control. Va reveni la temperatura setată după 5
secunde sau la recepţionarea altui semnal de
funcţionare.

Notă: numai temperatura setată este afişată pe
telecomandă.

Modul POWER SAVE (Economie de energie) &
ANTI-ÎNGHEŢ
Modul POWER SAVE (Economie de energie) este
disponibil numai în cadrul funcţionării RĂCIRE şi
ÎNCĂLZIRE.

Modul POWER SAVE (Economie de energie) în
cadrul funcţionării RĂCIRE
Când apăsaţi acest buton, pe panoul frontal şi pe
telecomandă se va afişa "SE". Aparatul va regla
automat temperatura setată în funcţie de
temperatura actuală a camerei, pentru a permite
temperaturii camerei să atingă un interval de
temperatură confortabil (24°C ~ 28°C) cât de repede
posibil. Acest mod consumă mai puţină energie, însă
tot vă oferă o răcire confortabilă.

Modul POWER SAVE (Economie de energie) în
cadrul funcţionării ÎNCĂLZIRE: ANTI-ÎNGHEŢ
Când apăsaţi pe acest buton, pe telecomandă se va
afişa , iar temperatura va fi setată la 8°C. Această
funcţie este proiectată pentru regiunile cu ierni foarte
reci. Puteţi seta această funcţie pentru ca aparatul
dv. să funcţioneze, menţinând o temperatură
constantă de 8°C în locuinţa dv., când nu sunteţi

acasă, sau în cabana dv. în timpul iernii, pentru ca
ţevile de apă să nu îngheţe. Când vă întoarceţi
acasă, nu vă va mai fi atât de frig şi nu va mai trebui
să aşteptaţi mult timp pentru ca încăperea să se
încălzească, după ce aţi activat funcţionarea în
modul ÎNCĂLZIRE.

Schimbaţi modul sau apăsaţi din nou butonul Power
save (Economie de energie) pentru a anula această
funcţie.

Notă: Viteza ventilatorului şi temperatura nu pot fi
reglate în acest mod.
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Funcţia TEMPORIZATOR
Butonul T-On/T-Off vă permite să setaţi funcţiile
TEMPORIZATOR ACTIVAT şi TEMPORIZATOR
DEZACTIVAT separat.

Este convenabil să activaţi temporizatorul apăsând
pe partea din stânga a acestui buton, pentru a obţine
o temperatură confortabilă a camerei în momentul
când ajungeţi acasă. De asemenea, puteţi seta
temporizatorul să se dezactiveze automat, pentru a
vă bucura de un somn bun noaptea, apăsând pe
partea din dreapta a acestui buton.

Cum să setaţi TEMPORIZATOR ACTIVAT
Butonul T-On (Temporizator activat) poate fi utilizat
pentru a seta programarea temporizatorului după
cum doriţi, pentru a porni aparatul la ora dorită.

I) Apăsaţi pe partea din stânga a butonului T-On/T-
Off, simbolul , va fi ascuns, pe LCD va clipi
intermitent "ON"; în interval de 5 secunde puteţi
apăsa pe butoanele + sau – pentru a selecta ora
dorită pentru pornirea aparatului.

+ Apăsaţi o dată pentru a mări setarea orei cu 1
minut

– Apăsaţi o dată pentru a reduce setarea orei cu
1 minut

dacă se apasă continuu butoanele + sau –,
numărul se va modifica rapid.

Notă: Dacă nu setaţi ora în interval de 5 secunde
după ce aţi apăsat pe buton, telecomanda va ieşi
automat din modul TEMPORIZATOR ACTIVAT.

II) Când ora dorită este afişată pe telecomandă,
apăsaţi pe partea din stânga a butonului T-On/T-
Off pentru a o confirma. Se va auzi un "bip", iar
indicatorul "ON" nu va mai clipi intermitent.

Cum să anulaţi TEMPORIZATOR ACTIVAT
Dacă apăsaţi din nou pe partea din stânga a
butonului T-On/T-Off, se va auzi un "bip", iar
indicatorul "ON" dispare, această funcţie a fost
anulată.

Cum să setaţi TEMPORIZATOR DEZACTIVAT
Setarea pentru TEMPORIZATOR DEZACTIVAT se
efectuează în mod similar ca setarea pentru
TEMPORIZATOR ACTIVAT, apăsaţi pe partea din
dreapta a butonului T-On/T-Off pentru a seta
TEMPORIZATOR DEZACTIVAT. Puteţi programa
aparatul să se oprească automat la ora dorită de dv.

Notă: Asiguraţi-vă că ceasul este reglat corect
înainte de a seta temporizatorul activat sau
dezactivat.

     

+ Mărire

– Reducere

TEMPORIZATOR
ACTIVAT

TEMPORIZATOR
DEZACTIVAT
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Funcţia SUPER SILENT (SUPER-SILENŢIOS)
Apăsaţi pe acest buton pentru ca aparatul să
funcţioneze cu un nivel de zgomot redus, pentru ca
mediul din cameră să fie liniştit şi confortabil.

va fi afişat pe telecomandă, iar simbolul va fi
afişat pe unitatea de interior în timpul funcţionării în
modul SUPER-SILENŢIOS.

Notă: Funcţia Super-silenţios se va dezactiva când
se apasă pe butonul FAN (VENTILATOR).

Funcţia BLOCARE PENTRU COPII
Apăsaţi butoanele + şi - simultan pentru a bloca sau
a debloca butoanele telecomenzii.
Dacă telecomanda este blocată, se va afişa simbolul

şi nicio funcţie nu va putea fi activată prin
apăsarea butoanelor.
Apăsaţi din nou butoanele + şi – simultan, pentru a o
debloca.

Comutarea între °C şi °F
După apăsarea pe butonul On/Off (Pornit/Oprit)
pentru a opri aparatul, puteţi apăsa simultan
butoanele MODE (MOD) şi – pentru a comuta între
°C şi °F.

Notă: această funcţie este disponibilă numai când
produsul este oprit. Afişajul temperaturii de pe panoul
frontal se va schimba corespunzător când porniţi
aparatul. Setarea din fabrică are la bază °C

FUNCŢIONAREA DE URGENŢĂ
În situaţii de urgenţă sau când telecomanda lipseşte,
puteţi controla unitatea apăsând întrerupătorul on/off
(Pornit/Oprit) situat pe unitatea de interior.
• Pornirea aparatului: când unitatea este oprită,

apăsaţi acest buton, va porni şi va funcţiona în
modul Al 6-lea SIMŢ.

• Oprirea aparatului: când unitatea este pornită,
apăsaţi acest buton, iar unitatea se va opri din
funcţionare.

întrerupător on/off
(Pornit/Oprit)

PROTECŢIA
Condiţii de funcţionare
Dispozitivul de protecţie se poate declanşa şi poate
opri aparatul în cazurile indicate mai jos.

Poluarea fonică
• Montaţi aparatul într-un loc care poate susţine

greutatea sa, pentru a funcţiona mai silenţios
• Montaţi unitatea de exterior într-un loc în care

aerul evacuat şi zgomotul de funcţionare nu vor
deranja vecinii.

• Nu plasaţi obstacole în faţa evacuării aerului
unităţii de exterior, ca nu cumva să sporească
nivelul de zgomot.

Caracteristicile dispozitivului de protecţie
Aşteptaţi cel puţin 3 minute înainte de a reporni
unitatea după oprirea funcţionării sau înainte de a
modifica modul în timpul funcţionării. După

conectarea la alimentarea cu energie electrică şi
pornirea imediată a aparatului, poate apărea o
întârziere de 20 secunde înainte de a începe să
funcţioneze. Dacă funcţionarea s-a oprit, apăsaţi
butonul ON/OFF (pornit/oprit) din nou pentru a
reporni aparatul. Temporizatorul trebuie setat din nou
dacă a fost anulat.

Caracteristici ale modului RĂCIRE
Anti-îngheţ
Dacă temperatura schimbătorului intern de căldură
scade la 0° sau mai jos, compresorul nu va mai
proteja aparatul.

Caracteristici ale modului ÎNCĂLZIRE
Preîncălzirea
Pentru a preveni introducerea de aer rece, sunt
necesare 2-5 minute pentru a preîncălzi unitatea
internă, la pornirea funcţionării în regim de
ÎNCĂLZIRE. Ventilatorul intern nu va funcţiona în
timpul preîncălzirii.

Dezgheţarea
În funcţionarea în regim de ÎNCĂLZIRE, aparatul se
va dezgheţa (dejivra) automat pentru creşterea
eficienţei. Această procedură durează, de regulă, 6-
10 minute. În timpul dezgheţării, ventilatorul nu mai
funcţionează, iar pe panoul frontal se va afişa "H1".
După ce dezgheţarea s-a încheiat, se revine
automat la modul ÎNCĂLZIRE.

Încălzirea

Temperatura aerului exterior este mai mare de 24°C

Temperatura aerului exterior este mai mică de -7°C

Temperatura camerei este mai mare de 27°C

Răcirea
Temperatura aerului exterior este mai mare de *43°C

Temperatura camerei este mai mică de 21°C

Dezumidificarea Temperatura camerei este mai mică de 18°C



ÎNTREŢINEREA
Curăţarea panoului frontal al unităţii interne
1. Deconectaţi de la alimentarea cu energie

electrică
Opriţi aparatul mai întâi, înainte de deconectarea
de la alimentarea cu energie electrică.

2. Îndepărtarea panoului frontal
Deschideţi panoul frontal aşa cum este indicat de
săgeată (fig. A).
Trageţi cu forţă canelurile din lateralul panoului
frontal pentru a scoate panoul frontal (fig. B).

3. Curăţarea panoului frontal
Ştergeţi-l cu o lavetă moale şi uscată. Utilizaţi apă
călduţă (sub 40°C) pentru curăţare dacă aparatul
este foarte murdar. După curăţare, lăsaţi-l să se
usuce.

4. Remontaţi şi închideţi panoul frontal.
Remontaţi şi închideţi panoul frontal, împingându-l
în jos.

Примечание:
• Nu utilizaţi substanţe precum benzină sau

pudră de lustruit pentru a curăţa aparatul.
• Nu stropiţi cu apă înăuntrul unităţii de interior

Pericol! Electrocutare!

Curăţarea filtrului de aer
Este necesar să curăţaţi filtrul de aer după ce îl
utilizaţi aproximativ 100 ore. Curăţaţi filtrul de aer la
fiecare două săptămâni dacă aerul condiţionat
funcţionează într-un mediu cu mult praf.
1. Deconectarea de la alimentarea cu energie

electrică
Opriţi aparatul mai întâi, înainte de deconectarea
de la alimentarea cu energie electrică.

2. Scoaterea filtrului de aer (fig. C).
1. Deschideţi panoul frontal.
2. Apăsaţi uşor mânerul filtrului.
3. Faceţi să alunece filtrul în afară.

3. Curăţarea filtrului de aer (fig.D)
Dacă filtrul este foarte murdar, curăţaţi-l cu o
soluţie de apă călduţă şi detergent neutru.
După curăţare, lăsaţi-l să se usuce.

4. Remontaţi filtrul şi închideţi panoul frontal.

Notă:
• Pentru a evita vătămarea, nu atingeţi

aripioarele unităţii de interior cu degetele după
îndepărtarea filtrului.

• Nu încercaţi să curăţaţi interiorul aparatului de
climatizare din proprie iniţiativă.

• Nu curăţaţi filtrul în maşina de spălat.
• Filtre suplimentare:

Produsul dv. dispune, de asemenea, de un filtru
HEPA şi de un filtru combinat "3 în 1". Aceste filtre
înlătură particulele mici, neutralizează virusurile şi
alergenii şi elimină mirosurile. Pentru a menţine
eficienţa filtrelor, vă recomandăm să le înlocuiţi la
fiecare 2-3 ani, contactând un Centru de Asistenţă
Tehnică Whirlpool  autorizat.

fig. А

fig. C

fig. D
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fig. B



REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Problemă Remedierea defecţiunii

Nu funcţionează

• S-a întrerupt curentul?
• S-a declanşat dispozitivul de protecţie ori s-a ars o siguranţă?
• Ştecherul nu este introdusă fix în priză?
• Telecomanda funcţionează normal?
• Verificaţi dacă aţi setat funcţia Temporizator oprit.
• Vă rugăm să aşteptaţi timp de 3 minute şi să porniţi aparatul din nou, dispozitivul de protecţie

poate împiedica pornirea acestuia

Din unitatea de interior
nu este suflat aer.

• Sunt blocate orificiile de admisie şi de evacuare a aerului ale unităţii interne sau externe?
• Temperatura este setată corect?
• Ventilatorul intern nu va funcţiona, pentru a împiedica introducerea aerului rece, în primele

câteva minute când porneşte procesul de încălzire.
• În modul de încălzire, ventilatorul intern va opri introducerea aerului în timpul dezgheţării.
• În modul dezumidificare, ventilatorul unităţii interne se poate opri, pentru a preveni

evaporarea apei de condens şi creşterea temperaturii.

Nu se poate regla
setarea temperaturii

• Aparatul funcţionează în modul Al 6-lea simţ sau în modul Economisire de energie?
Temperatura nu poate fi reglată în aceste moduri.

Nu se poate regla viteza
ventilatorului

• Aparatul funcţionează în modul Dezumidificare sau în modul Economisire de energie? Viteza
ventilatorului nu poate fi reglată în aceste moduri.

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 • Va exista o întârziere de 3 minute când schimbaţi modul în timpul funcţionării.

Miros ciudat
• 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.
• Verificaţi filtrele de aer şi, dacă sunt foarte murdare, curăţaţi-le.

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 dilatarea sau contractarea 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 internă în timpul modurilor de funcţionare COOLING (RĂCIRE) sau
DRY (USCAT).

Telecomanda nu
funcţionează

• Telecomanda se află în raza de acţiune şi nu este blocată de obstacole?
• Verificaţi bateria din telecomandă. Dacă este slabă, înlocuiţi bateria.
• Verificaţi telecomanda dacă prezintă deteriorări.

Este indicat un cod de
eroare

• Dacă pe afişajul unităţii de interior apare un cod de eroare, precum E2, E4, E5, E6, F1, F2
F3, F4, F5, H3, H4, H5, HC, L9, LP, PL, PH, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la alimentarea
cu energie electrică, apoi contactaţi Centrul autorizat Whirlpool de service de pe plan local.
(H1 şi SE nu sunt coduri de eroare, H1 este indicatorul dezgheţării în timpul încălzirii, SE este
indicatorul funcţiei Economisire de energie.)

Problemele de funcţionare se datorează adesea unor cauze minore; înainte de a contacta service-ul,
vă rugăm să verificaţi şi să consultaţi următorul tabel. Acest lucru poate economisi timp şi cheltuieli
inutile.

Notă: Dacă problemele persistă, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la alimentarea cu energie electrică,
apoi contactaţi Centrul autorizat Whirlpool de service de pe plan local. Nu încercaţi să mutaţi, să
reparaţi, să dezasamblaţi sau să modificaţi aparatul din proprie iniţiativă.
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SERVICIUL DE MONTARE
Înainte de montare
1. Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie,

înainte de montare.
2. Aparatul trebuie montat în conformitate cu

regulile naţionale de cablare şi conform acestui
manual, de către tehnicieni calificaţi.

3. Orice modificare a poziţiei de montare trebuie
realizată de profesionişti.

4. Verificaţi produsul pentru a vedea dacă nu a fost
deteriorat înainte de montare.

5. Montaţi cu părţile mobile inferioare ale unităţii
interne la cel puţin 2,5 m deasupra podelei sau a
nivelului de reper.

6. După montare, consumatorul trebuie să utilizeze
aparatul corect, conform acestui manual, să
asigure o depozitare corespunzătoare pentru
întreţinere şi deplasarea lui pe viitor.

PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ
1. Alimentarea cu energie electrică trebuie să aibă

tensiunea nominală necesară, cu un circuit
special pentru aparat. Domeniul normal de
funcţionare al tensiunii este de 90%~110% din
tensiunea nominală. Diametrul cablului de reţea
trebuie să fie conform cu cerinţele.

2. Alimentarea cu energie electrică a utilizatorului
trebuie să aibă un terminal sigur de legare la
pământ. Este interzis să conectaţi firul de legare
la pământ la următoarele componente: 1)
Conducta de alimentare cu apă 2) Conducta de
gaz 3) Conducta de canalizare 4) Alte poziţii
care sunt considerate nesigure

3. Asiguraţi o legare la pământ sigură şi un fir de
legare la pământ conectat cu sistemul special de
legare la pământ al clădirii, montat de
profesionişti. Aparatul trebuie echipat cu
comutator de protecţie la scurgeri de curent şi un
întrerupător pneumatic cu capacitate suficientă
(Consultaţi următorul tabel). Întrerupătorul
pneumatic trebuie să aibă, de asemenea, o
funcţie de declanşare magnetică şi termică în
caz de scurtcircuit şi supraîncărcare.

4. Asiguraţi-vă că aparatul are un cablu de
alimentare suficient de lung pentru a permite
racordarea corectă. Nu utilizaţi un cablu
prelungitor pentru alimentarea cu energie
electrică.

5. În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de
agentul de service sau de o persoană cu o
calificare similară pentru a evita pericolele.

6. În circuitul fix trebuie conectat un întrerupător
multipolar, cu o distanţă de separare de cel puţin
3 mm între poli.

7. Riscul de electrocutare poate cauza vătămare
sau moartea: Deconectaţi toate sursele de
alimentare cu energie electrică înainte de
realizarea lucrărilor de service.

8. Conectarea cablului de alimentare şi racordul cu
cablu dintre unitatea de interior şi unitatea de
exterior trebuie să fie efectuate în conformitate
cu diagrama de cablaj aplicată pe aparat.

9. De îndată ce montarea s-a finalizat,
componentele electrice nu trebuie să mai fie
accesibile utilizatorilor.

10. Aparatul trebuie mutat şi montat de două sau
mai multe persoane, pentru a evita pericolul
greutăţii excesive.

11. După despachetarea aparatului de climatizare,
păstraţi toate materialele de ambalare într-un loc
inaccesibil copiilor.

12. Din cauza caracteristicilor agentului de răcire
(R410a), presiunea tubului este foarte înaltă, prin
urmare trebuie să aveţi grijă atunci când montaţi
şi reparaţi aparatul.

Model Capacitatea necesară a întrerupătorului
pneumatic

9k 16A

12k 16A



INSTRUCŢIUNI DE MONTARE
Diagrama de montare

NOTĂ: Figura de mai sus este o simplă prezentare a unităţii, este posibil să nu corespundă aspectului
exterior al produsului achiziţionat de dumneavoastră. Montarea trebuie executată în conformitate cu
standardele naţionale de cablaj, numai de personal de service autorizat.

Distanţa faţă de perete
trebuie să fie de peste
150 mm

Distanţa faţă de tavan
trebuie să fie de peste
150 mm

Distanţa faţă de podea
trebuie să fie de peste 2500 mm

Distanţa faţă de perete
trebuie să fie de peste
150 mm

Distanţa admisiei aerului
faţă de perete trebuie să
fie de peste 300 mm

Distanţa admisiei aerului
faţă de perete trebuie să
fie de peste 300 mm

Distanţa evacuării aerului faţă de perete

trebuie să fie de peste 2000 mm

Peste 500 mm
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Unitatea de exterior



Selectaţi cea mai bună poziţie

Poziţia pentru montarea unităţii de interior
• Acolo unde nu există niciun obstacol lângă

evacuarea aerului, iar aerul poate fi suflat cu
uşurinţă în fiecare colţ al camerei.

• Acolo unde tuburile şi orificiul din perete pot fi uşor
aranjate.

• Respectaţi distanţa necesară faţă de tavan şi
perete conform diagramei de montare.

• Acolo unde filtrele de aer pot fi uşor îndepărtate.
• Păstraţi unitatea şi telecomanda la 1 m sau mai

mult faţă de televizor, radio etc.
• Pentru a preveni efectele unei lămpi fluorescente,

păstraţi unitatea cât de departe posibil de aceasta.
• Nu aşezaţi nimic ce ar putea să blocheze admisia

aerului alături de aceasta.
• Într-un loc care poate suporta greutatea şi nu va

spori zgomotul de funcţionare şi vibraţiile.
• Unitatea de interior nu este adecvată pentru a fi

montată în zone utilizate pentru rufe.

Poziţia pentru montarea unităţii de exterior
• Montaţi într-un loc convenabil şi bine ventilat.
• Evitaţi să o instalaţi acolo unde se pot scurge

gaze inflamabile.
• Respectaţi distanţa necesară faţă de perete

conform diagramei de montare.
• Distanţa dintre unitatea de interior şi unitatea de

exterior trebuie să fie de 5 m şi poate fi extinsă
până la maxim 15 m, cu încărcarea suplimentară
cu agent de răcire.

• Nu montaţi unitatea de exterior într-un loc murdar
sau unsuros, lângă o ieşire a gazelor de
vulcanizare.

• Evitaţi montarea pe marginea drumului, acolo
unde poate fi murdărit cu apă noroioasă.

• O bază fixă unde zgomotul de funcţionare nu va
spori.

• Acolo unde evacuarea aerului nu este
obstrucţionată.

• Poziţia de montare trebuie să poată susţine
greutatea şi vibraţiile unităţii de exterior şi să
asigure montarea sigură.

• Acolo unde apa drenată nu devine o problemă.

Model Tub standard
Lungime (m)

Limita tubului
Lungime (m)

Limita de înălţime
Diferenţă H (m)

Agent de răcire necesar în
plus atunci când tubul de
conectare are o lungime

de peste 5 m (g/m)

9K/12K 5 15 5 20

Unitatea de interior

Lungimea ţevii
este de 5~15 m

Unitatea de exterior

În
ăl

ţim
ea

 t
re

bu
ie

să
 f

ie
 m

ai
 m

ic
ă 

de
 5

m

Unitatea de exterior

Lungimea ţevii
este de 5~15 m

Unitatea de interior

În
ăl

ţim
ea

 t
re

bu
ie

să
 f

ie
 m

ai
 m

ic
ă 

de
 5

m
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MONTAREA UNITĂŢII DE INTERIOR
1. Instalarea plăcii de montaj
• Alegeţi o poziţie pentru a instala placa de montaj

în funcţie de poziţia unităţii de interior şi de
direcţia tubulaturii.

• Reglaţi placa de montaj pe orizontală cu o nivelă
sau un fir cu plumb.

• Efectuaţi orificii cu o adâncime de 32 mm în
perete pentru a fixa placa.

• Introduceţi dopurile din plastic în orificii, apoi fixaţi
placa de montaj cu şuruburile autofiletante.

• Verificaţi dacă placa de montaj este bine fixată.
După aceea, executaţi un orificiu pentru tuburi.

NOTĂ: Forma plăcii dvs. de montaj poate fi diferită
de cea de mai sus, dar metoda de instalare este similară.

2. Efectuarea unui orificiu pentru tuburi
• Stabiliţi poziţia orificiului pentru tuburi în funcţie de

poziţia plăcii de montaj.
• Efectuaţi un orificiu în perete. Orificiul trebuie să

fie uşor înclinat spre exterior.
• Instalaţi un manşon prin orificiul din perete, pentru

a păstra peretele îngrijit şi curat.

3. Instalarea tuburilor unităţii de interior
• Fixaţi tuburile (conducta de lichid şi de gaz) şi

cablurile prin orificiul din perete, dinspre exterior,
sau fixaţi-le dinspre interior după finalizarea
conectării tuburilor de la interior şi a cablurilor,
pentru a conecta unitatea de exterior.

• Stabiliţi dacă tăiaţi partea din plastic în
conformitate cu direcţia tuburilor (precum este
indicat mai jos).

NOTĂ:
Atunci când fixaţi conducta de-a lungul direcţiilor 1, 2 sau 4, tăiaţi partea din plastic corespunzătoare de la
baza unităţii de interior.
• După conectarea tuburilor aşa cum este necesar, instalaţi furtunul de drenare. Conectaţi apoi cablul de

alimentare.
După conectare, înfăşuraţi tuburile, cablul şi furtunul de drenare cu materiale de izolaţie termică.

NOTĂ: Nu conectaţi la alimentarea cu energie electrică în timpul instalării.

Manşon pentru orificiul din
perete (tub tare din
polietilenă pregătit de
utilizator)

In
te

rio
r E
xt

er
io

r

5 mm (înclinare în jos)

1

2
3

4

adâncitură

Direcţia tuburilor

Piesă de
descărcare

Tăiaţi piesa de descărcare
de-a lungul adânciturii
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Marcaţi în mijloc Nivelă



Conducte cu izolaţie termică:
a. Aşezaţi furtunul de drenare sub conducte.
b. Material izolant: spumă de polietilenă cu o

grosime de peste 6 mm.

NOTĂ: Furtunul de drenare este pregătit de
utilizator.

• Furtunul de drenare trebuie să fie îndreptat în jos
pentru o drenare facilitată. Nu răsuciţi conducta de
drenare, nu o lăsaţi ieşită în afară sau atârnată, nu
introduceţi capătul în apă. Dacă un furtun de
drenare prelungitor este conectat la conducta de
drenare, asiguraţi-vă că este izolat termic atunci
când trece prin unitatea de interior.

• Atunci când conductele sunt direcţionate la
dreapta, conductele, cablul de alimentare şi
furtunul de drenare trebuie să fie izolate termic şi
fixate în spatele unităţii.

Racordarea conductelor:
a. Racordaţi conductele unităţii de interior cu două

chei. Acordaţi o atenţie specială cuplului admis,
aşa cum este indicat mai jos, pentru a preveni
deformarea şi deteriorarea conductelor, a
conectorilor şi a piuliţelor de racord.

b. Mai întâi, strângeţi-le cu degetele, apoi utilizaţi
cheile.

IMPORTANT:
Izolaţie termică a îmbinărilor de conducte:
Înfăşuraţi îmbinările de conducte cu materiale de izolaţie termică şi înfăşuraţi apoi cu o bandă de vinil.

Izolaţie termică

Înfăşurate cu bandă de vinil

Conductă mare Tub izolat termic

Conductă mică

Furtunul de drenare
(pregătit de utilizator)

Cablu de
alimentare de la
reţea
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Dimensiunea conductei Cuplu Lăţime piuliţă Grosime min.

Pe partea cu lichidul (1/4 ţoli) 1.5~2kg.m 17mm 0.5mm

Pe partea cu gazul (3/8 ţoli) 3.1~3.5kg.m 22mm 0.7mm

Pe partea cu gazul (1/2 ţoli) 5.0~5.5kg.m 24mm 0.8mm

Pe partea cu gazul (5/8 ţoli) 6.0~6.5kg.m 27mm 0.8mm



4. Racordarea cablului
• Unitatea de interior

1) Deschideţi panoul frontal, îndepărtaţi placa de
acoperire prin slăbirea şurubului.

2) Racordaţi cablul de alimentare de la reţea la
unitatea de interior, prin conectarea firelor la
bornele de pe tabloul de comandă în mod
individual, după cum urmează.

3) Asiguraţi cablul de alimentare pe tabloul de
comandă cu clema de cablu.

4) Montaţi la loc placa de acoperire şi strângeţi
şurubul.

NOTĂ: (în funcţie de model) Este necesar să
îndepărtaţi carcasa pentru a realiza racordurile cu
borna unităţii de interior.

• Unitatea de exterior
1) Scoateţi uşa de acces a unităţii, prin

desfacerea şurubului. Conectaţi firele la
bornele de pe tabloul de comandă în
mod individual, în conformitate cu
racordul unităţii de interior.

2) Asiguraţi cablul de alimentare de la reţea
pe tabloul de comandă cu clema de
cablu.

3) Montaţi la loc uşa de acces în poziţia
iniţială şi strângeţi şurubul.
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ATENŢIE:
1. Verificaţi dacă culoarea firelor şi numărul bornei unităţii de exterior sunt identice cu cele ale unităţii de

interior.
2. Utilizaţi un circuit de alimentare separat, special pentru aparatul de climatizare. În ceea ce priveşte metoda

de cablare, consultaţi diagrama circuitelor de pe aparat.
3. Verificaţi dacă specificaţiile cablului sunt conforme cu tabelul, după cum urmează.
4. Verificaţi firele şi asiguraţi-vă că sunt fixate ferm după racordarea cablului. Cablul trebuie fixat ferm cu

ajutorul clemei de cablu.
5. Aveţi grijă să montaţi un disjunctor de protecţie acţionat de curentul de scurgere la pământ într-o zonă udă

sau umedă.

Specificaţii cablu

Tip
Capacitate

(Btu/h)
Cablu de alimentare

Cablu de alimentare
de la reţea 

Sursă principală
de alimentare

(Notă)

Inversor

9k H05VV-F, 3G 1.5 mm² H07RN-F, 4G 1.5 mm² Către interior

12k H05VV-F, 3G 1.5 mm² H07RN-F, 4G 1.5 mm² Către interior

Albastru

Placa de acoperire

Negru

Maro

Galben-
Verde

Clemă de cablu
Cablu de
alimentare
de la reţea

Albastru

Negru Maro

Galben-Verde

Clemă de
cablu

Cablu de
alimentare de
la reţea

uşa de acces
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MONTAREA UNITĂŢII DE EXTERIOR
1. Montarea racordului de drenare şi a furtunului de drenare

Apa condensată este drenată de la unitatea de exterior
atunci când unitatea funcţionează în modul încălzire.
Pentru a nu vă deranja vecinii şi pentru a proteja mediul
înconjurător, montaţi un racord de drenare şi un furtun de
drenare pentru a direcţiona apa de condens. Montaţi
racordul de drenare pe cadrul unităţii de exterior, apoi
racordaţi un furtun de drenare la racord, aşa cum se
indică în figura din dreapta.

2. Montarea şi fixarea unităţii de exterior
Fixaţi cu bolţuri şi piuliţe pe o suprafaţă netedă şi solidă.
Dacă se montează pe perete sau acoperiş, aveţi grijă să
fixaţi bine suportul, pentru a preveni oscilaţiile acestuia
datorită vibraţiilor puternice sau a vântului puternic.

3. Racordarea tuburilor unităţii de exterior
• Îndepărtaţi capacele ventilului de la ventilul cu 2 şi 3 căi.
• Racordaţi conductele la ventilele cu 2 şi 3 căi în mod

separat, respectând cuplul solicitat.
4. Racordarea cablului unităţii de exterior (vedeţi pagina anterioară)

Cadru

Racord de drenare

Furtun de drenare
(pregătit de utilizator)



 

Pompă de vacuum

Unitatea de

interior

Direcţia de curgere a
agentului de răcire

Ventil cu 3 căi

Capacul ventilului

(2) Rotiţi
(8) Strângeţi

(7) Rotiţi pentru a
deschide complet
ventilul

Racord de
service

(1) Rotiţi

(8) Strângeţi

Ventil cu 2 căi

(6) Deschideţi cu 1/4 rotaţie

(7) Rotiţi pentru a deschide complet ventilul

(1) Rotiţi

Capacul ventilului

(8) Strângeţi

Racordaţi la unitatea
de interiorDiagrama ventilului

cu 3 căi
Poziţie deschisă

Ax
Racordaţi la unitatea
de exterior

Miez de ventil

Ac

Capac racord de
service
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PURIFICAREA AERULUI
Umezeala din aer rămasă în ciclul agentului de răcire poate cauza o disfuncţionalitate a compresorului. După
racordarea unităţilor de interior şi de exterior, evacuaţi aerul şi umezeala din circuitul agentului de răcire cu o
pompă de vacuum, aşa cum se indică mai jos.

Notă: Deoarece presiunea sistemului este înaltă şi pentru a proteja, de asemenea, mediul înconjurător,
asiguraţi-vă că nu evacuaţi agentul de răcire direct în aer.

Cum să purjaţi tuburile de aer:
1. Desfaceţi şi îndepărtaţi capacele de la ventilele cu 2 şi 3 căi.
2. Desfaceţi şi îndepărtaţi capacul de la ventilul de service.
3. Racordaţi furtunul flexibil al pompei de vacuum la ventilul de service.
4. Porniţi pompa de vacuum pentru 10-15 minute, până când atinge un vid absolut de 10 mm Hg.
5. Cu pompa de vacuum încă în funcţiune, închideţi butonul de joasă presiune de pe distribuitorul pompei de

vacuum. Opriţi apoi pompa de vacuum.
6. Deschideţi ventilul cu 2 căi cu 1/4 răsucire, apoi închideţi-l după 10 secunde. Verificaţi etanşeitatea

racordurilor, folosind săpun lichid sau un detector electronic pentru scurgeri.
7. Rotiţi tija ventilelor cu 2 şi 3 căi. Deconectaţi furtunul flexibil al pompei de vacuum.
8. Înlocuiţi şi strângeţi toate capacele ventilelor.
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