
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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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 PRODUSULUI

Unitatea de interior
1. Admisie aer
2. Panoul frontal
3. Panoul de afişare
4. Evacuare aer
5. Cutie electrică
6. Buton de comandă în caz de urgenţă
7. Lamelă cu reglare pe verticală
8. Lamelă cu reglare pe orizontală
9. Filtru de aer
10. Telecomandă

Unitatea de exterior
11. Admisie aer
12. Tuburi şi cablu de racordare la reţea
13. Furtun de evacuare

Notă: În caz de funcţionare în regim de RĂCIRE sau
USCAT, se scurge apă de condens.

14. Evacuare aer
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DESCRIEREA INDICATOARELOR DE PE
AFIŞAJUL PANOULUI DE CONTROL

Indicator de temperatură (1)
Afişează temperatura setată.

Indicator funcţionare (2)
Se aprinde pe durata funcţionării.
Clipeşte pe durata dezgheţării unităţii de exterior.

Indicator al cronometrului (3)
Se aprinde pe durata timpului setat.
Se stinge la terminarea funcţionării cronometrului.
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FUNCŢII ŞI INDICATOARE TELECOMANDĂ
1. BUTONUL ON/OFF (PORNIT/OPRIT)

Porniţi şi/sau opriţi aparatul, prin apăsarea pe
acest buton.

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

3. BUTONUL FAN (VENTILATOR)
Folosit pentru a selecta viteza ventilatorului în
ordinea auto (automat), high (mare), medium
(medie) sau low (mică).

4-5. BUTONUL PENTRU TEMPERATURĂ
Folosit pentru a selecta temperatura încăperii.
Folosit pentru a seta timpul în modul cronometru
şi ceasul în timp real.

6. BUTONUL 6TH SENSE (AL 6-LEA SIMŢ)
Setează sau anulează funcţionarea în modul Al
6-lea simţ.

7. BUTON SWING (OSCILAŢIE)
Porneşte sau opreşte reglarea pe verticală a
oscilării lamelelor şi setează direcţia dorită de
curgere a aerului, în sus/în jos.

8. BUTONUL SLEEP (REGIM DE NOAPTE)
Setează sau a anulează modul de funcţionare în
regim de noapte.

9. BUTONUL AROUND U (TEMPERATURĂ
AMBIENTALĂ)
Când apăsaţi acest buton, telecomanda
transmite unităţii de interior semnal referitor la
temperatura reală din încăperea în care se află
la fiecare 10 minute. De aceea, trebuie să ţineţi
telecomanda într-un loc din care să poată
transmite unităţii de interior semnalul în mod
adecvat. Apăsaţi o dată pentru a seta şi apăsaţi
încă o dată pentru a anula.

10. BUTONUL TIMER ON/CLOCK (CRONOMETRU
PORNIT/CEAS)
Folosit pentru a seta ora curentă.
Folosit pentru a seta sau a anula pornirea
cronometrului.

11 BUTONUL TIMER OFF (CRONOMETRU
OPRIT)
Folosit pentru a seta sau a anula oprirea
cronometrului.

12. BUTONUL JET
Folosit pentru a porni sau a opri funcţionarea în
regim de răcire rapidă.

13. BUTONUL DIM (ATENUARE LUMINĂ)
Folosit pentru a aprinde sau a stinge lumina
afişajului unităţii interne.

14. BUTONUL POWER SAVE (ECONOMIE DE
ENERGIE)
Folosit pentru a porni sau a opri funcţionarea în
regim de economisire a energiei.

15. BUTONUL SUPER SILENT (SUPER
SILENŢIOS)
Folosit pentru a porni sau a opri funcţionarea în
regimul super silenţios. Această funcţie este
disponibilă numai la anumite modele. Modelele fără
această funcţie nu au butonul pe telecomandă.
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SIMBOLURI INDICATOARE PE AFIŞAJUL
TELECOMENZII

Indicator răcire

Indicator uscat

Indicator numai ventilator

Indicator încălzire

Viteză automată ventilator

Viteză mare ventilator

Viteză medie ventilator

Viteză mică ventilator

Indicator regim super silenţios

Indicator Al 6-lea simţ

Indicator de funcţionare în regim de noapte 1 (numărul de indicatoare depinde de model)

Indicator de funcţionare în regim de noapte 2 (numărul de indicatoare depinde de model)

Indicator de funcţionare în regim de noapte 3 (numărul de indicatoare depinde de model)

Indicator de funcţionare în regim de noapte 4 (numărul de indicatoare depinde de model)

Indicator temperatură ambientală

Indicator jet

Transmitere semnal

Afişare cronometru setat

Afişare ora curentă

Afişare temperatură setată

Indicator economie de energie

OON

 OFF



PĂSTRAREA TELECOMENZII ŞI INDICAŢII
PENTRU FOLOSIREA ACESTEIA
Cum se introduc bateriile
1. Introduceţi un ac şi apăsaţi uşor pe capacul

compartimentului bateriilor, împingând 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
Vă rugăm să aruncaţi bateriile la punctul special de
colectare, ca deşeuri 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 recepţiei.

• 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 Pompă de căldură.

Receptor de
semnal
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DESCRIEREA MODULUI DE FUNCŢIONARE
Moduri de funcţionare:

1. Selectarea modului
De fiecare dată când este apăsat butonul MODE
(MOD), modul de funcţionare
se modifică în următoarea ordine:

↱ RĂCIRE → USCAT 
ÎNCĂLZIRE ← NUMAI VENTILATOR ↲

Modul încălzire nu este disponibil la aparatele de
climatizare numai cu răcire.

2. Modul VENTILATOR
De fiecare dată când este apăsat butonul "FAN"
(VENTILATOR), viteza ventilatorului este modificată
în următoarea ordine:

↱ Auto → Mare
Mică ← Medie ↲

În modul "FAN ONLY" (NUMAI VENTILATOR), sunt
disponibile numai setările "High", (Mare) "Medium"
(Medie) şi "Low" (Mică).
În modul "USCAT", viteza ventilatorului este setată
pe "Auto" în mod automat, butonul "FAN"
(VENTILATOR) fiind lipsit de efect în acest caz.

3. Setarea temperaturii
Apăsaţi o dată pentru a mări setarea de
temperatură cu 1 °C
Apăsaţi o dată pentru a reduce setarea de
temperatură cu 1 °C

*Notă: Modul încălzire NU este disponibil la
modelele numai cu răcire.

4. Pornirea
Apăsaţi butonul , când aparatul
recepţionează semnalul, indicatorul RUNNING
(FUNCŢIONARE) al unităţii de interior se aprinde.
În timp ce modul se modifică, aşteptaţi câteva
secunde şi repetaţi procedura dacă unitatea nu
reacţionează imediat.
Atunci când selectaţi funcţionarea în regim de
încălzire, fluxul de aer va porni după 2-5 minute.

Domeniul temperaturii setate disponibile

*ÎNCĂLZIRE, RĂCIRE 18°C ~ 32°C

USCAT +/- 7°C

NUMAI VENTILATOR nu se poate seta

4

1 2

3
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CONTROLUL DIRECŢIEI FLUXULUI DE AER
5. Comanda direcţiei de curgere a aerului
Curentul de aer vertical este reglat automat la un
anumit unghi în concordanţă cu modul de
funcţionare după pornirea unităţii.
De asemenea, direcţia de curgere a aerului poate fi
reglată conform propriilor dvs. cerinţe prin apăsarea
butonului "SWING" ("OSCILARE") de pe
telecomandă.

*Modul Heating (Încălzire) este disponibil numai
pentru modelele cu pompă de căldură.

Reglarea verticală a curentului de aer (folosind
telecomanda)
Folosiţi telecomanda pentru a seta unghiurile de
curgere.

Schimbarea curentului de aer
Apăsând butonul "SWING" ("OSCILARE") o dată,
fanta pentru reglare verticală va oscila automat în
sus şi în jos.

Direcţia dorită a curentului de aer
Apăsaţi butonul "SWING" ("OSCILARE") din nou
când fantele oscilează la un unghi potrivit, după
dorinţă.

Reglarea orizontală a curentului de aer (manual)
Rotiţi barele de comandă a fantelor pentru reglare
orizontală, pentru a modifica curgerea orizontală a
aerului aşa cum se prezintă.

Notă: Forma unităţii poate arăta diferit faţă de cea a
aparatului de climatizare pe care l-aţi ales.

A - Nu rotiţi cu mâna fantele pentru reglare
verticală, pentru că poate apărea o funcţionare
defectuoasă. Dacă acest lucru se întâmplă, mai
întâi opriţi unitatea şi întrerupeţi alimentarea cu
energie electrică, apoi realimentaţi.

B - Este bine să nu lăsaţi fanta de reglare verticală
înclinată în jos pentru o perioadă lungă de timp
în modul COOLING (RĂCIRE) sau DRY
(USCAT), pentru a împiedica picurarea apei de
condens.

Mod de funcţionare Direcţia curentului de aer

RĂCIRE, USCAT orizontal

*ÎNCĂLZIRE, NUMAI
VENTILATOR

în jos

bare de comandă ale fantelor
pentru reglare orizontală
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DESCRIERILE MODURILOR ŞI FUNCŢIILOR
MODUL Al 6-lea SIMŢ
Apăsaţi butonul unitatea intră direct în modul
Al 6-lea simţ, indiferent dacă unitatea este pornită
sau oprită. În acest mod de funcţionare, temperatura
şi viteza ventilatorului sunt setate automat pe baza
temperaturii curente din încăpere.

Modul de funcţionare şi temperatura sunt
determinate de temperatura din interior.

Modele cu pompă de căldură

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

Notă: Temperatura, fluxul de aer şi direcţia sunt
controlate în mod automat în modul Al 6-lea sens.
Cu toate acestea, se poate seta o reducere sau o
creştere cu p nă la 7 °C, cu ajutorul telecomenzii,
dacă aveţi o senzaţie de disconfort.

Ce puteţi face în modul Al 6-lea simţ

Temperatura
din interior

Mod
de funcţionare

Temperatura de
obţinut

21°C sau mai
mică ÎNCĂLZIRE 22°C

21°C-23°C NUMAI
VENTILATOR

23°C-26°C USCAT

Temperatura
camerei scade
cu 1,5 °C după

funcţionarea
timp de 3 minute

Peste 26°C RĂCIRE 26°C

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 c nd se apasă acest
buton.

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

Apăsaţi-l o dată, lamela de reglare pe verticală
oscilează pentru a modifica direcţia verticală a fluxului
de aer. Apăsaţi-l din nou, oscilarea se opreşte. Pentru
direcţia orizontală a fluxului de aer, vă rugăm
consultaţi capitolul "Controlul direcţiei fluxului de aer".
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Funcţia CEAS
Puteţi regla ceasul în timp real, apăs nd butonul
TIMER ON/CLOCK (CRONOMETRU
PORNIT/CEAS), apoi utilizaţi butoanele şi 
pentru a seta timpul corect, apăsaţi acest buton din
nou, iar ceasul în timp real este setat.

Modul SLEEP (FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE
NOAPTE)
Modul de FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE NOAPTE
poate fi setat în modul RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE sau
USCAT.
Această funcţie vă oferă un mediu mai confortabil
pentru somn.

Aparatul se va opri din funcţionare în mod automat
după 8 ore de funcţionare.
Ventilatorul este setat în mod automat pe viteză
mică.

Numai pentru modelele 9K/12K.
De fiecare dată când este apăsat butonul
FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE NOAPTE, modul de
funcţionare este modificat în felul următor:
SLEEP 1→SLEEP 2→SLEEP 3→SLEEP 4→NORMAL

↑

FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE NOAPTE pentru
adulţi (modul 1)
Temperatura setată va creşte cu cel mult 2°C dacă
aparatul funcţionează în modul răcire timp de 2 ore
constant, apoi se menţine stabilă.
Temperatura setată va scădea cu cel mult 2°C dacă
aparatul funcţionează în modul încălzire timp de 2
ore constant, apoi se menţine stabilă.

FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE NOAPTE pentru
persoane în vârstă (modul 2):
Temperatura setată va creşte cu 2°C dacă aparatul
funcţionează constant în modul răcire timp de 2 ore,
scade cu 1°C după 6 ore, apoi scade cu 1°C după 7
ore.
Temperatura setată va scădea cu 2°C dacă aparatul
funcţionează constant în modul încălzire timp de 2
ore, creşte cu 1°C după 6 ore, apoi creşte cu 1°C
după 7 ore.

FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE NOAPTE pentru
tineri/adolescenţi (modul 3):
Temperatura setată va creşte cu 1°C dacă aparatul
funcţionează în modul răcire timp de 1 oră, creşte cu
2°C după 2 ore, apoi scade cu 2°C după 6 ore,
scade cu 1°C după 7 ore.
Temperatura setată va scădea cu 2°C dacă aparatul
funcţionează în modul încălzire timp de 1 oră, scade
cu 2°C după 2 ore, apoi creşte cu 2°C după 6 ore,
creşte cu 2°C după 7 ore.
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FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE NOAPTE pentru
copii (modul 4):
Temperatura setată se va menţine stabilă.

Pentru modelele 18K/22K: Există 1 mod de
funcţionare în regim de noapte.
Temperatura setată va creşte cu maxim 1°C dacă
aparatul funcţionează în modul răcire timp de 1 oră.
Temperatura setată va scădea cu cel mult 3°C dacă
aparatul funcţionează în modul încălzire timp de 3
ore.

Notă: Încălzirea NU este disponibilă la aparatele de
climatizare numai cu răcire.

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

răcirea rapidă sau încălzirea rapidă.
Răcirea rapidă funcţionează la viteza mare a
ventilatorului, modific nd automat temperatura
setată la 18 °C.
Încălzirea rapidă funcţionează la viteza automată
a ventilatorului, modific nd automat temperatura
setată la 32 °C.

• În modul JET, puteţi seta direcţia fluxului de aer
sau cronometrul. Dacă doriţi să ieşiţi din modul
JET, apăsaţi oricare dintre butoanele - JET ,
MODE (MOD), FAN (VENTILATOR), ON/OFF
(PORNIT/OPRIT) sau SETARE TEMPERATURĂ,
afişajul va reveni la modul iniţial.

Notă:
• Butoanele SLEEP (FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE

NOAPTE) şi 6th Sense (Al 6-lea Simţ) nu sunt
disponibile în modul JET.

• Aparatul va continua să funcţioneze în modul JET
dacă nu ieşiţi din acesta prin apăsarea oricărui
buton menţionat.
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Funcţia Cronometru
Este convenabil să activaţi cronometrul prin
apăsarea butonului TIMER ON/CLOCK
(CRONOMETRU PORNIT/CEAS) pentru a obţine o
temperatură a camerei confortabilă în momentul în
care ajungeţi acasă.
Puteţi opri de asemenea cronometrul prin apăsarea
butonului TIMER OFF (CRONOMETRU OPRIT),
pentru a vă bucura de un somn bun noaptea.

Cum să setaţi CRONOMETRU PORNIT
Butonul TIMER ON/CLOCK (CRONOMETRU
PORNIT/CEAS) poate fi utilizat pentru a seta
programarea cronometrului după cum doriţi, pentru a
porni aparatul la ora dorită.

I) Apăsaţi butonul TIMER ON/CLOCK
(CRONOMETRU PORNIT/CEAS) timp de 3
secunde, atunci c nd "ON 12:00" clipeşte pe
LCD, puteţi apăsa butoanele sau pentru
a selecta ora dorită pentru pornirea aparatului.

Apăsaţi o dată butonul sau pentru a mări
sau a reduce ora setată cu 1 minut.

Apăsaţi butonu sau timp de 5 secunde
pentru a mări sau a reduce ora setată cu 10
minute.

Apăsaţi butonul sau o perioadă mai lungă
de timp pentru a mări sau a reduce ora setată cu
1 oră.

Notă: Dacă nu setaţi ora în interval de 10 secunde
după ce apăsaţi pe butonul TIMER ON/CLOCK
(CRONOMETRU PORNIT/CEAS), telecomanda va
ieşi automat din modul CRONOMETRU PORNIT.

II) C nd ora dorită este afişată pe LCD, apăsaţi
butonul TIMER ON/CLOCK (CRONOMETRU
PORNIT/CEAS) pentru a o confirma.
Se poate auzi un bip.
"ON" se opreşte din clipit.
Indicatorul CRONOMETRU de pe unitatea de
interior se aprinde.

III) După ce timpul setat este afişat timp de 5
secunde, pe LCD-ul telecomenzii va fi afişat
ceasul în loc de cronometrul setat.

Pentru a anula CRONOMETRU PORNIT
Apăsaţi butonul TIMER ON/CLOCK (CRONOMETRU
PORNIT/CEAS), un "bip" se poate auzi şi indicatorul
dispare, modul CRONOMETRU PORNIT a fost
anulat.

Notă: Pentru a seta TIMER OFF (CRONOMETRU
OPRIT) procedaţi în mod similar, pentru a face ca
aparatul să se oprească automat la ora dorită de
dvs.

OON

Mărire

Reducere



Funcţia Temperatură ambientală
Atunci c nd apăsaţi acest buton, se va afişa ,
telecomanda transmite unităţii de interior
temperatura actuală a camerei în care se află, 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.

Funcţia ATENUARE LUMINĂ
Apăsaţi acest buton pentru a aprinde sau a stinge
lumina afişajului panoului de control al unităţii de
interior.

Funcţia ECONOMIE DE ENERGIE
Modul ECONOMIE DE ENERGIE poate fi disponibil
în modul de funcţionare RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE,
USCAT şi NUMAI VENTILATOR.
Când apăsaţi acest buton, pe telecomandă se va
afişa .

În cazul funcţiei ECONOMIE DE ENERGIE în modul
RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE şi USCAT, aparatul va seta
temperatura la 25 °C cu viteză mică a ventilatorului.

În cazul funcţiei ECONOMIE DE ENERGIE în modul
NUMAI VENTILATOR: aparatul va fi setat la viteză
mică a ventilatorului.

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.

Funcţia SUPER SILENŢIOS
Apăsaţi butonul pentru ca unitatea să
funcţioneze cu un nivel de zgomot redus, pentru ca
mediul din cameră să fie liniştit şi confortabil. se
va afişa pe telecomandă.

Notă: Funcţia Super silenţios se va opri în cazul
apăsării butonului MODE (MOD), sau a apăsării din
nou a butonului SUPER SILENT (SUPER
SILENŢIOS).

Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă
la anumite modele.
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FUNCŢIONAREA DE URGENŢĂ
În situaţii de urgenţă sau când telecomanda lipseşte,
puteţi controla unitatea apăs nd întrerupătorul on/off
(Pornit/Oprit) situat pe unitatea de interior.
• Pornirea aparatului: c nd 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.

*La modelele pentru condiţii climatice tropicale (T3),
punctul de temperatură este de 52°C în loc de 43°C.
Dacă aparatul de aer condiţionat funcţionează în
modul RĂCIRE sau USCAT, cu uşa sau fereastra
deschisă o perioadă lungă de timp când umiditatea
relativă este peste 80%, din orificiu este posibil să
se scurgă condens.

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
La funcţionarea în regim de ÎNCĂLZIRE, aparatul se
va dezgheţa (dejivra) automat, pentru creşterea
eficienţei. Această procedură durează, de regulă, 6-
10 minute. Pe durata dezgheţării, ventilatorul se
opreşte din funcţionare şi indicatorul funcţionării
clipeşte.
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 -10°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.

Notă:
• 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.

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D
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REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Problemă Verificare

Nu funcţionează

• S-a declanşat dispozitivul de protecţie ori s-a ars o siguranţă?
• 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 setată corect?
• Sunt deschise uşile sau ferestrele?

Comenzile nu au
efect

• Există vreo interferenţă puternică (de la o descărcare de electricitate statică
excesivă, sau de la o anomalie a tensiunii 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.

Sunet de apă care
curge

• Este normal, fiind 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 internă în timpul modurilor de funcţionare RĂCIRE sau
USCAT.

Indicatorul de
funcţionare clipeşte,
iar ventilatorul de
interior se opreşte. 

• Unitatea trece de la modul încălzire la modul dezgheţare. Indicatorul se va stinge şi
se revine în modul încălzire. 

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, apoi
contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat Whirlpool. Nu încercaţi să deplasaţi, să reparaţi,
să dezasamblaţi sau să modificaţi dvs. aparatul.



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 50 mm

Distanţa faţă de tavan
trebuie să fie de peste 200 mm

Distanţa faţă de podea
trebuie să fie de peste 2500 mm

Distanţa faţă de perete
trebuie să fie de peste 50 mm

Distanţa admisiei aerului
faţă de perete trebuie să fie
de peste 250 mm

Distanţa admisiei aerului
faţă de perete trebuie să fie
de peste 250 mm

Distanţa evacuării aerului faţă de perete

trebuie să fie de peste 500 mm

Peste 250 mm

195

Unitatea de interior

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/18K 5 15 5 20

Unitatea de interior

Lungimea ţevii
este de 3~15 m

Unitatea de exterior
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 m
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de
 5

 m
Unitatea de exterior

Lungimea ţevii
este de 3~15 m

Unitatea de interior

În
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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.

Tip Model Capacitatea necesară a
întrerupătorului pneumatic

Inversor

9k 16A

12k 16A

18k 25A

24k 32A



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 filetante.

• 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
• Decideţi 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, din exterior, sau
fixaţi-le din interior după finalizarea conectării
tuburilor de la interior şi a cablurilor, pentru a
conecta unitatea de exterior.

• Decideţi 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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Şurub cu filet

Placă de montare



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

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, conectorilor şi piuliţelor de
racord.

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

Izolaţie termică

Înfăşurate cu bandă de vinil

Conductă mare
Tub izolat termic

Conductă mică

Furtunul de drenare
(pregătit de utilizator)

Cablu de alimentare
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Dimensiunea conductei Cuplu Lăţime piuliţă Grosime min.

Pe partea cu lichidul (1/4 ţoli) 1,5 ~ 2 kg.m 17 mm 0.5 mm

Pe partea cu lichidul (3/8 ţoli) 3,1 ~ 3,5 kg.m 22 mm 0.6 mm

Pe partea cu gazul (3/8 ţoli) 3,1 ~ 3,5 kg.m 22 mm 0.6 mm

Pe partea cu gazul (1/2 ţoli) 5,0 ~ 5,5 kg.m 24 mm 0.8 mm

Pe partea cu gazul (5/8 ţoli) 6,0 ~ 6,5 kg.m 27 mm 0.8 mm



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) Remontaţi 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) Remontaţi uşa de acces în poziţia originală şi
strângeţi şurubul.

4) Utilizaţi un întrerupător clasic pentru modelul 24K,
între sursa de alimentare şi unitate. Trebuie montat
un dispozitiv de deconectare pentru a deconecta în
mod corespunzător toate liniile de alimentare.

Placa de acoperire

Panoul frontal

Unitatea de interior

Unitatea de exterior

Bornă (interior)

Cutie

Cablu de
alimentare
de la reţea
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Bornă uşă de
acces (interior)

Tip
Capacitate

(Btu/h)
Cablu de alimentare

Cablu de alimentare de la
reţea

Sursă principală
de alimentare

(Notă)

Inversor

9k H05VV-F, 3G x 1.0 mm² / 1.5 mm² H07RN-F, 4G 1.0 mm² / 1.5 mm² Către interior

12k H05VV-F, 3G x 1.0 mm² / 1.5 mm² H07RN-F, 4G 1.0 mm² / 1.5 mm² Către interior

18k H07RN-F, 3G 2.5 mm² H07RN-F, 4G 1.5 mm² Către interior

24k H07RN-F, 3G 2.5 mm² H07RN-F, 4G 2.5 mm² Către interior

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 cu umezeală.

Špecifikácia kábla
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SCHEMA DE CONEXIUNI ELECTRICE

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)

Notă:
Pentru modelele 9k, 12k alimentarea este conectată de la unitatea de interior, cu o priză.
Pentru modelele 18k, 24k, alimentarea este conectată de la unitatea de interior, cu un întrerupător.

Modele 9K/12K

AC L-IN

 AC N-IN

1(N)

2(L)

1(N)

 3(SI)

2(L)

 3(SI)

Cablu de alimentare
de la reţea

Unitatea de
interior
Bornă

Galben-Verde

Albastru (Gri)

Maro

Negru

Galben-Verde

Albastru (Gri)

Maro

Negru

Evaporator

Panoul de control al
unităţii de interior

Alimentare

YE/GN

BN

BU

Modely 18K/24K

Cablu de alimentare
de la reţea

Unitatea de
interior
Bornă

Unitatea de
exterior

Bornă

Galben-Verde

Albastru (Gri)

Maro

Negru

Galben-Verde

Albastru (Gri)

Maro

Negru

Alimentare

YE/GN

BN

BU

Unitatea de
exterior

Bornă

MONTAREA UNITĂŢII DE EXTERIOR



 

Pompă de vacuum

Unitatea de

interior

Direcţia de curgere a
agentului de răcire

Ventil cu 3 căi

Racord de service

(2) Rotiţi
(8) Strângeţi

(7) Rotiţi pentru a deschide
complet ventilul

Capacul ventilului

(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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SERVICE POST VÂNZARE
Înainte de a contacta Centrul de asistenţă pentru
clienţi: 
1. Încercaţi să rezolvaţi dvs. problema cu ajutorul

descrierilor prezentate în "Remedierea
defecţiunilor".

2. Opriţi aparatul şi reporniţi-l, pentru a vedea dacă
defecţiunea persistă.

Dacă după efectuarea verificărilor de mai sus
defecţiunea persistă, contactaţi Centrul de
asistenţă pentru clienţi.

Vă rugăm indicaţi:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• modelul exact al aparatului de climatizare;
• numărul de service (acesta este numărul aflat

dedesubtul cuvântului Service pe eticheta pentru
service, aflată pe partea laterală sau de jos a
unităţii de interior).
Numărul de service poate fi găsit de asemenea în
broşura de garanţie;

• adresa dvs. completă;
• numărul dvs. de telefon.

În cazul în care este nevoie de lucrări de reparaţii,
contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi (în
acest fel aveţi garanţia utilizării de piese de schimb
originale şi repararea corespunzătoare).

Va trebui să prezentaţi factura originală.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate
compromite siguranţa şi calitatea produsului
dvs.


