
MANUAL DE UTILIZAREMANUAL DE UTILIZARE

Echipamente aer conditionat
de tip split 

INVERTER SUMMIT FRAMED FLAT 

MODEL

RAS-18FH6/RAC-18YH6
RAS-25FH6/RAC-25YH6
RAS-35FH6/RAC-35YH6



UNITATE DE EXTERIOR UNITATE DE INTERIOR

Manual de instrucţiuni

Pentru a obţine performanţe maxime şi pentru a asigura o durată de funcţionare cât mai lungă 
fără defecţiuni, vă rugăm să citiţi cu atenţie integral prezentul manual de instrucţiuni. 
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ
 Vă rugăm să citiţi cu atenţie „Măsurile de siguranţă” înaintea punerii în funcţiune a unităţii în vederea asigurării 

unei utilizări corecte a acesteia.
 Fiţi atenţi la semnele „  Atenţie” şi  „  Precauţie”. Secţiunea „Atenţie” conţine chestiuni care dacă nu sunt 

respectate  strict  pot  cauza  decesul  sau  vătămarea  gravă.  Secţiunea  „Precauţie”  conţine  chestiuni  care  pot 
conduce la consecinţe grave dacă nu sunt respectat cu rigurozitate. Vă rugăm să respectaţi  instrucţiunile cu 
stricteţe pentru a fi în siguranţă. 

 Semnele indică următoarele mesaje. (Urmează exemple de semne).
 Acest semn în figură arată interdicţia.  Arată că instrucţiunile trebuie respectate.
 Vă rugăm păstraţi acest manual după citirea lui.

PRECAUŢII ÎN TIPUL INSTALĂRII

       
 ATENŢIE

◊ Nu reconstruiţi unitatea.
Dacă reconstruiţi unitatea singuri, acest lucru poate duce la scurgerea de apă, 
defectare, scurtcircuit sau incendiu.                                        


INTERDICŢIE

◊ Vă rugăm cereţi agentului dumneavoastră de vânzări sau tehnicianului calificat 
să vă facă instalarea unităţii.
Dacă  instalaţi  unitatea  singuri,  acest  lucru  poate  duce  la  scurgerea  de  apă, 
defecţiune, scurtcircuit sau incendiu.
◊ Vă rugăm să folosiţi împământarea. 
Nu amplasaţi împământarea lângă conductele de apă sau gaz, conductorul de 
iluminat sau împământarea telefonului. Instalarea incorectă a împământării poate 
duce la şoc electric.

CONECTAŢI 
ÎMPĂMÂNTAREA

◊ Asiguraţi-vă că folosiţi setul de ţevi specificat pentru R410A. În caz contrar, se 
poate ajunge  la ţevi de cupru sparte sau defecţiuni.

       
PRECAUŢIE

◊ Trebuie instalat un întrerupător în funcţie de locul de montare a unităţii. Fără 
întrerupător, există riscul şocului electric.                           

INTERDICŢIE

◊ Nu instalaţi unitatea lângă un spaţiu unde există gaz inflamabil.       
Unitatea de exterior poate lua foc dacă în jurul ei se scurge gaz inflamabil. Ţevile 
vor fi bine susţinute cu un spaţiu maxim de 1 m între console.   
◊ Asiguraţi  un flux de apă redus la instalarea furtunului de scurgere. Dacă pe 
traseul  de  scurgere  se  identifică  o  defecţiune,  apa  va  picura  din  unităţile  de 
exterior şi interior cauzând umezeala în casă.  
◊ Asiguraţi-vă  că  folosiţi  o  singură  sursă  de  curent  monofazată  de  230  V. 
Utilizarea  altor  surse  de  curent  poate  cauza  supraîncălzirea  sau  aprinderea 
componentelor electrice.                  


INTERDICŢIE

PRECAUŢII ÎN TIMPUL COMUTĂRII SAU ÎNTREŢINERII

 ATENŢIE

◊ Dacă apare o situaţie anormală (miros de fum), opriţi funcţionarea unităţii, scoateţi-o 
din priză şi închideţi Întrerupătorul. Contactaţi agentul dumneavoastră Dacă continuaţi 
să folosii unitatea în situaţii anormale, aceasta poate conduce la defecţiune, scurtcircuit 
sau incendiu. 
◊ Vă rugăm contactaţi agentul dumneavoastră pentru întreţinere. Întreţinerea făcută de 
dumneavoastră poate duce la şoc electric sau incendiu. 
◊ Vă rugăm contactaţi agentul dumneavoastră dacă doriţi să scoateţi sau să reinstalaţi 
unitatea. Scoaterea sau reinstalarea făcută incorect de dumneavoastră poate duce la 
şoc electric sau incendiu.
◊ Pentru sănătatea dumneavoastră, evitaţi fluxul de aer direct pentru un timp prelungit. 

INTERDICŢIE
◊ Nu conectaţi  cablul electric la un prelungitor sau nu conectaţi  prea multe aparate 
electrice în aceeaşi priză la care este conectată unitatea. Mai mult, pozaţi cablul cu 
ceva toleranţă pentru a preveni încordarea acestuia. Dacă nu procedaţi astfel, există 
pericolul de şoc electric, generare de căldură sau incendiu. INTERDICŢIE
◊ Nu strângeţi cablul electric, nu-l trageţi, nu-l încălziţi, nu-l procesaţi, şi nu-l puneţi între 
lucruri.  Acest  lucru  ar  putea  duce  la  ruperea  cabului  electric.  Utilizarea  unui  cablu 
deteriorat poate duce la şoc electric sau incendiu.   

INTERDICŢIE

INTERDICŢIE

– Nu  introduceţi  obiecte  precum vergele  subţiri  în  cutia  şi  în  partea  de  aspiraţie 
deoarece ventilatorul de mare viteză poate cauza vătămări.   
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PRECAUŢII ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII

ATENŢIE
◊ Nu utilizaţi un conductor ca şi fir fuzibil, aceasta poate cauza accidentare fatală. 

INTERDICŢIE

◊ În timpul furtunilor cu fulgere, deconectaţi partea superioară a prizei sau închideţi 
întrerupătorul.  

◊ Tuburile de spray şi alţi combustibili nu trebuie aşezaţi la mai puţin de un metru 
de gurile de refulare ale ambelor unităţi, interioară şi exterioară. 
Întrucât presiunea internă a unui tub cu spray poate creşte în prezenţa aerului 
cald, se poate produce o spărtură a acestuia.  


INTERDICŢIE

PRECAUŢIE

◊ Produsul va fi utilizat conform specificaţiei producătorului şi nu în alte scopuri. 
INTERDICŢIE

NU UDAŢI

◊ Nu încercaţi să utilizaţi unitatea cu mâinile ude, acest lucru ar putea duce la 
accident fatal.

◊ Când utilizaţi unitatea cu echipamente de ardere, ventilaţi în mod regulat 
încăperea pentru a evita insuficienţa de oxigen. 

RESPECTAŢI CU STRICTEŢE 
ATENŢIONĂRILE


INTERDICŢIE

◊ Nu dirijaţi aerul rece ce iese din aparatul de aer condiţionat spre aparatele de 
încălzire a locuinţei deoarece acest lucru ar putea afecta funcţionarea aparatului 
respectiv precum ibric electric, cuptor, etc.

◊ Asiguraţi-vă că consolele de fixare exterioară sunt întotdeauna stabile, ferme şi 
fără defecte. În caz contrar, unitatea  exterioară poate cădea şi provoca pagube. 

INTERDICŢIE

INTERDICŢIE

◊ Nu udaţi unitatea cu apă şi nu aşezaţi un vas cu apă, cum ar fi o vază, pe unitatea 
de interior. 
Ar putea exista scurgeri  de curent care să cauzeze electrocutarea. 

◊ Nu aşezaţi  plante  sau animale  direct  sub jetul  de aer  deoarece acesta  este 
periculos pentru acestea.                                                      


INTERDICŢIE

INTERDICŢIE

◊ Nu vă urcaţi pe unitatea exterioară şi nu puneţi obiecte pe ea. 

◊ Când utilizaţi  unitatea cu uşa şi  ferestrele deschise (umiditatea camerei  este 
întotdeauna peste 80%) şi cu deflectorul de aer îndreptat în jos şi mişcându-se 
automat pentru mai mult  timp, apa se va condensa pe deflectorul de aer şi va 
picura apă  din  când în  când.  Aceasta  vă  va  uda  mobilierul.  Drept  urmare,  nu 
utilizaţi unitatea în aceste condiţii pentru mult timp. 


INTERDICŢIE


INTERDICŢIE

◊ În cazul  în care cantitatea de căldură din încăpere este peste capacitatea de 
răcire sau încălzire a unităţii (de exemplu:  mai mulţi oameni intră în încăpere, sunt 
utilizate echipamente de încălzire etc.) temperatura presetată pentru încăpere nu 
poate fi atinsă. 

◊ Curăţarea acestui aparat, în special a unităţii de interior trebuie făcută doar de 
personal autorizat.  Consultaţi agentul dumneavoastră de vânzări.  Utilizarea unui 
detergent din comerţ sau a altui produs similar poate deteriora părţile din plastic 
sau  înfunda  ţeava  de  scurgere  cauzând   picurarea  apei  cu  risc  potenţial  de 
electrocutare.  


INTERDICŢIE

 

NU ATINGEŢI

◊ Nu atingeţi conducta de aerisire, suprafaţa de jos şi aripioara din aluminiu a 
unităţii exterioare. 
Vă puteţi răni. 

◊ Nu atingeţi ţeava cu agent frigorific şi valva de conectare. Vă puteţi arde. 
                                                                                                          

NU ATINGEŢI
◊ Acest aparat nu trebuie utilizat de copii sau persoane infirme decât dacă sunt supravegheaţi 
de o persoană responsabilă pentru a se asigura că aparatul este utilizat în siguranţă. 
◊ Copii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. 4



DENUMIRILE ŞI FUNCŢIILE FIECĂREI COMPONENTE

UNITATEA DE INTERIOR 

       Filtru de curăţare a aerului 
Pentru a preveni intrarea prafului în unitatea de interior 
(Consultaţi pagina 16)

Panoul frontal 

Indicatori ai unităţii de interior
Indicator luminos ce arată starea de funcţionare
(Consultaţi pagina 5)
Deflector orizontal   Deflector vertical 
(orificiu de evacuare a aerului) (Consultaţi pagina 15)

Telecomandă
Transmite semnal de operare către unitatea de interior pentru operarea întregii 
unităţi. 

         (Consultaţi pagina 6)

UNITATEA DE EXTERIOR             

MODEL LĂŢIME (mm) ÎNĂLŢIME (mm) ADÂNCIME (mm)
RAS-18FH6, RAS-25FH6, RAS-35FH6 780 280 210
RAC-18YH6, RAC-25YH6 700 505 258
RAC-35YH6 750 548 288
                                                                                                                                                   

Despre unitatea de exterior:
 Când selectaţi „Stop” în timpul funcţionării unităţii de 

exterior, ventilatorul acesteia continuă să se rotească încă 
10 până la 60 secunde pentru a răci părţile electrice. 

 În timpul funcţionării pe încălzire, va curge apă sau condens 
datorită dezgheţării. Nu acoperiţi orificiul de scurgere al 
unităţii de exterior deoarece apa poate îngheţa în zona rece. 

 Când unitatea de exterior este agăţată de tavan, instalaţi 
ştuţul şi ţeava de scurgere pe orificiul de scurgere şi drenaţi 
apa. 

Gura de refulare a aerului 
Când se utilizează funcţionarea în 
regim de „încălzire”, iese aerul rece, 
iar când se utilizează funcţionarea în 
regim de răcire sau dezumidificare, 
este refulat aer cald.

Furtun de drenaj
Drenează apa dezumidificată din unitatea de interior către exterior în timpul 
funcţionării în regim de „dezumidificare” sau „răcire”.

Ţevi şi cabluri
Gură de aspiraţie a aerului (pe partea din stângă şi din spate) 

Orificiu de scurgere 
   (partea de jos)

Bornă de împământare 
             (secţiunea de jos din lateral) 

  DENUMIRILE MODELELOR ŞI DIMENSIUNI

Gura de refulare a aerului 
Când se utilizează funcţionarea în 
regim de „încălzire”, iese aerul rece, 
iar când se utilizează funcţionarea în 
regim de răcire sau dezumidificare, 
este refulat aer cald.

Furtun de drenaj
Drenează apa dezumidificată din unitatea de interior către exterior în timpul 
funcţionării în regim de „dezumidificare” sau „răcire”.

Ţevi şi cabluri
Gură de aspiraţie a aerului (pe partea din stângă şi din spate) 

Orificiu de scurgere 
   (partea de jos)

Bornă de împământare 
             (secţiunea de jos din lateral) 
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INDICATORII UNITĂŢII DE INTERIOR

LED FILTRU (Verde)
Când  aparatul  este  utilizat  timp  de  aproximativ  200 ore,  ledul  DE 
FILTRARE se aprinde pentru a arăta că este timpul să curăţaţi filtrul. 

Ledul  se stinge  când butonul  „ (AUTO SWING)”  este  apăsat  în 
timp ce funcţionarea este oprită.

LEDUL DE FUNCŢIONARE (Galben)
Ledul se aprinde în timpul funcţionării.
LEDUL DE FUNCŢIONARE  se aprinde intermitent în următoarele 
situaţii în timpul încălzirii:
(1) în timpul preîncălzirii timp de aprox. 2-3 minute după pornire
(2) în timpul dezgheţării 
Dezgheţarea va avea loc o dată la o oră, timp de 5-10 minute, când se 
formează gheaţă pe schimbătorul de căldură al unităţii de exterior 

LEDUL TEMPORIZATORULUI (Portocaliu)
Acest led se aprinde când temporizatorul este în funcţiune. 

ÎNTRERUPĂTORUL TEMPORAR
• Utilizaţi acest întrerupător pentru oprire sau pornire când telecomanda nu funcţionează.
• Apăsând întrerupătorul temporar, funcţionarea se face în modul de funcţionare setat 

anterior. (Când funcţionarea se face utilizând întrerupătorul temporar după ce sursa de 
curent a fost oprită şi pornită din nou, funcţionarea se face în modul automat.)

 ATENŢIE

Dacă unitatea  nu  este  utilizată  pentru  o  lungă  perioadă  de  timp, 
dezactivaţi întrerupătorul de reţea sau scoateţi stecherul cablului de 
alimentare.

 Dacă  alimentarea  rămâne activă  dar  unitatea nu  este  în  funcţiune,  se  verifică  un  uşor 
consum  de  energie  în  circuitul  de  control.  Pentru  a  economisi  energie,  dezactivaţi 
întrerupătorul de alimentare (sau întrerupătorul de reţea în cazul în care alimentarea este 
furnizată de la unitatea exterioară.

 Fixaţi filtrele de curăţare a aerului şi împotriva mirosurilor (Accesorii) la cadrul de suport.
• Pentru a fixa filtrele de curăţare a aerului şi împotriva mirosurilor pe cadru, apăsaţi uşor pe ambele 

laturi şi, după ce a fost inserat filtrul în cadrul de suport, eliberaţi.
• Când se utilizează filtrele de curăţare a aerului şi împotriva mirosurilor
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DENUMIRILE ŞI FUNCŢIILE FIECĂREI PIESE

TELECOMANDĂ 
• Aceasta controlează funcţionarea unităţii de interior.
   Raza de acoperire este de aprox. 7 metri. Dacă iluminatul interior este controlat electronic,      raza de 

acoperire poate fi mai mică, în unele cazuri, semnalul poate să nu fie recepţionat. Această unitate poate fi 
fixată pe perete utilizând dispozitivul de fixare furnizat. Înaintea fixării acesteia, asiguraţi-vă că unitatea de 
interior poate fi comandată din telecomandă. 

• Manevraţi telecomanda cu grijă.
• Dacă o scăpaţi sau o udaţi, aceasta poate compromite capacitatea de transmitere a semnalelor. 
• După ce puneţi baterii  noi în telecomandă, unitatea va avea nevoie de aprox. 10 secunde pentru a 

răspunde la comenzi şi a funcţiona. 
         Fereastra de emitere a semnalelor/semnul de transmitere

Îndreptaţi această fereastră spre unitatea de interior când daţi o comandă. 
Semnul de transmitere pâlpâie când se trimite un semnal
Afişaj
Acesta arată temperatura ambientală selectată, ora, starea temporizatorului, 
funcţia şi intensitatea circulaţiei selectate
Butonul PORNIRE/OPRIRE
Apăsaţi acest buton pentru a porni funcţionarea. Apăsaţi-l din nou pentru a opri funcţionarea. 
Butonul pentru PURIFICAREA AERULUI 
Utilizaţi acest buton pentru pornirea funcţiei de purificare a aerului. 
Selectorul pentru VITEZA VENTILATORULUI
Acesta stabileşte viteza ventilatorului. De fiecare dată când apăsaţi acest buton, intensitatea circulaţiei se va schimba de 
la AUTO  la HI la MED la LOW la SILENT. (Acest buton permite selectarea vitezei optime sau preferate a ventilatorului 
pentru fiecare mod de funcţionare.)
Butonul pentru FUNCŢIONAREA ÎN TIMPUL SOMNULUI
Utilizaţi acest buton pentru a seta temporizatorul din timpul somnului. 
Butoane pentru TEMPERATURĂ 
Utilizaţi aceste butoane pentru a creşte sau scădea setarea temperaturii. (Ţineţi apăsat şi valoarea se va schimba mai 
repede). 
Butonul pentru ORĂ 
Utilizaţi acest buton pentru a seta şi verifica ora şi data.
Butonul de RESETARE 
Apăsaţi acest buton după ce aţi înlocuit bateriile sau când identificaţi o funcţionare neregulată. 
Selectorul de FUNCŢII
Utilizaţi acest buton pentru a selecta modul de operare. De fiecare dată când îl apăsaţi modul se va schimba 
ciclic din AUTO în HEAT (încălzire) în DEHUMIDIFY (dezumidificare) în COOL (răcire) şi în FAN (ventilaţie).
Selectorul pentru VITEZA VENTILATORULUI
Butonul AUTO OSCILAŢIE 
Butonul JET DE AER EXTINS
Împinge aerul mai departe pentru un jet de aer extins
Comanda TEMPORIZATORULUI 
Utilizaţi aceste butoane pentru a seta temporizatorul. 

Butonul TEMPORIZATOR OPRIT   Selectează oprirea orei 
Butonul TEMPORIZATOR PORNIT Selectează pornirea orei
Butonul REZERVĂ  Rezervarea setării orei
Butonul ANULARE  Rezervarea anulării orei

  

                                                                                                           

Precauţii la utilizare
- Nu puneţi telecomanda în următoarele locuri:
    - în bătaia soarelui
    - în apropierea unui radiator.
- Manevraţi telecomanda cu grijă. Să nu o scăpaţi şi să o protejaţi de apă. 
- Când unitatea de interior se opreşte, ea nu va reporni în următoarele aprox. 3 minute 
(decât dacă porniţi sau opriţi întrerupătorul sau scoateţi din priză cablul şi îl băgaţi din 
nou). 
Aceasta este pentru protecţia aparatului şi nu indică o defecţiune. 
- Dacă apăsaţi butonul selector FUNCŢIE în timpul funcţionării, aparatul se poate opri 
pentru aprox. 3 minute pentru protecţie. 7



DIVERSE FUNCŢII
 
■ Comanda Auto Restart (repornire automată)

• Dacă există o pană de curent, funcţionarea va fi reluată automat  când curentul revine cu modul de 
funcţionare şi direcţia jetului de aer anterioare. (Deoarece funcţionarea nu este oprită din telecomandă)

• Dacă  doriţi  ca  aparatul  să  nu  continue  funcţionarea  când  curentul  revine,  întrerupeţi  sursa  de 
alimentare. Când deschideţi întrerupătorul, funcţionarea se va relua automat cu modul de funcţionare şi 
direcţia jetului de aer anterioare.

Notă: 1.  Dacă nu doriţi Comanda Auto Restart, vă rugăm să consultaţi agentul dumneavoastră de
              vânzări.
          2. Comanda Auto Restart nu este disponibilă când este setat modul Timer sau Sleep
              Timer. 

FUNCŢIONAREA AUTOMATĂ

Aparatul  va stabili  automat modul  de funcţionare,  HEAT (CĂLDURĂ) sau COOL (RECE) în funcţie  de 
temperatura iniţială a încăperii. Modul de funcţionare selectat se va modifica când temperatura din încăpere 
variază.

Apăsaţi  selectorul  FUNCŢIE  astfel  încât  afişajul  să  arate  modul  de 
funcţionare AUTO.
     •  Când aţi  selectat  AUTO, aparatul  va stabili  automat modul  de 
funcţionare,  HEAT  (CĂLDURĂ)  sau  COOL  (RECE)  în  funcţie  de 
temperatura curentă a încăperii.
     •  Când aţi  selectat  AUTO pentru prima oară,  aparatul  va  stabili 
automat  temperatura  curentă  a  încăperii  şi  va  select  modul  de 
funcţionare adecvat. 
     •  Când aparatul de aer condiţionat a reglat temperatura încăperii 
aproape  de  temperatura  presetată,  el  va  începe  să  monitorizeze 
funcţionarea.  Dacă  temperatura  din  încăpere  se  schimbă  ulterior, 
aparatul  de aer  condiţionat  va  selecta  din nou funcţionarea adecvată 
(încălzire  sau  răcire)  pentru  a  regla  temperatura  la  temperatura 
presetată. Intervalul de monitorizare a funcţionării este ±3°C referitor la 
temperatura presetată. 
     • Dacă modul selectat automat  de către aparat nu este satisfăcător, 
schimbaţi  manual  setarea  modului  (încălzire,  dezumidificare,  răcire, 
ventilaţie).

Apăsaţi butonul  (START/STOP). 
Funcţionarea va începe cu un bip.  
Apăsaţi butonul din nou pentru a opri funcţionarea.

■ Deoarece setările sunt stocate în memoria telecomenzii, data 
următoare trebuie să apăsaţi doar butonul  (START/STOP). 

Puteţi creşte sau scădea setarea temperaturii după nevoie cu maximum 
3°C. 
                    Apăsaţi butonul pentru temperatură şi setarea temperaturii  

     modifica de fiecare dată cu 1°C. 

• Temperatura presetată şi temperatura curentă din încăpere pot varia în 
funcţie de condiţii. 

Apăsaţi butonul  (VITEZA VENTILATORULUI), sunt disponibile 
AUTO şi LOW.  
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FUNCŢIONAREA ÎN REGIM DE ÎNCĂLZIRE

• Utilizaţi aparatul pentru încălzire când temperatura exterioară este sub 21°C. Când temperatura este prea mare (peste 21°C) funcţia de 
   încălzire poate să nu meargă pentru a proteja aparatul. 
• Pentru a păstra fiabilitatea aparatului, vă rugăm să-l folosiţi când temperatura exterioară este mai mare de -15°C.

■ Dezgheţarea

Dezgheţarea va avea loc o dată pe oră, timp de aprox. 5-10 minute de fiecare dată, când se formează 
gheaţă pe schimbătorul de căldură al unităţii de exterior. 

În timpul operaţiunii  de dezgheţare,  ledul  de funcţionare se aprinde intermitent  la fiecare 3 secunde la 
pornire şi 0,5 secunde la oprire.

Perioada maximă de dezgheţare este de 20 minute.

(Dacă lungimea ţevilor este mai mare decât de obicei, există şanse mai mari de formare a gheţii).  

 1 Apăsaţi selectorul FUNCŢIE pentru ca afişajul să indice  (ÎNCĂLZIRE).

Setaţi VITEZA VENTILATORULUI  dorită cu ajutorul butonului  (VITEZA 
VENTILATORULUI) (afişajul indică setarea)

     (AUTO) : Viteza ventilatorului se schimbă automat conform 
                             temperaturii aerului refulat. 

 (HI) : Viteză economică deoarece încăperea se încălzeşte repede.
  Dar puteţi simţi rece la început.

    (MED) : Silenţios

    (LOW) : Mai silenţios

    (SILENT) : Foarte silenţios

Setaţi temperatura dorită în încăpere cu butoanele TEMPERATURĂ (afişajul indică 
setarea). 

Setarea temperaturii şi temperatura curentă din încăpere pot varia în funcţie de 
condiţii.

Apăsaţi butonul (START/STOP). Operaţiunea de încălzire începe cu un bip. 
Apăsaţi butonul din nou pentru o întrerupe operaţiunea. 

START
STOP

Deoarece setările sunt stocate în memoria telecomenzii, data următoare trebuie să 
apăsaţi doar butonul  (START/STOP).
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OPERAŢIUNEA DE DEZUMIDIFICARE

Utilizaţi aparatul pentru dezumidificare când temperatura în încăpere este peste 16°C. 
Când temperatura este sub 15°C, funcţia de dezumidificare nu va funcţiona.

 

■ Funcţia de dezumidificare

●  Când  temperatura  din  încăpere  este  mai  mare  decât  temperatura  setată,  aparatul  va  dezumidifica 
încăperea, reducând temperatura din încăpere la nivelul presetat. 

   Când temperatura din încăpere este mai mare decât temperatura setată, dezumidificarea se va face la 
temperatura setată, puţin mai jos de temperatura curentă din  încăpere, indiferent de temperatura setată. 
Funcţia se va opri, (unitatea de interior va stopa emiterea aerului) de îndată ce temperatura din încăpere 
devine mai joasă decât temperatura setată. 

● Temperatura presetată din încăpere nu poate fi atinsă, în funcţie de numărul de oameni din încăpere sau 
alte condiţii ale încăperii. 

Apăsaţi selectorul FUNCŢIE pentru ca afişajul să indice (DEZUMIDIFICARE). 
VITEZA VENTILATORULUI este setată pe LOW sau SILENT. 

Apăsaţi butonul (START/STOP). Operaţiunea de încălzire începe cu un 
bip. Apăsaţi butonul din nou pentru o întrerupe operaţiunea. 

Deoarece setările sunt stocate în memoria telecomenzii, data următoare trebuie să 
apăsaţi doar butonul  (START/STOP).

START
STOP

Setaţi temperatura  dorită din încăpere cu butonul TEMPERATURĂ (afişajul 
indică setarea).

Intervalul  20-26°C  este  recomandat  ca  temperatură  în 
încăpere potrivită pentru dezumidificare.
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OPERAŢIUNEA DE RĂCIRE

Utilizaţi aparatul pentru răcire când temperatura exterioară este între -10 şi 42°C.
Dacă umiditatea din interior este foarte mare (peste 80%), se pot forma nişte picături pe grila de refulare a 
aerului de la unitatea de interior. 

1 Apăsaţi selectorul FUNCŢIE pentru ca afişajul să indice  (RĂCIRE).

Setaţi VITEZA VENTILATORULUI  dorită cu ajutorul butonului  (VITEZA 
VENTILATORULUI) (afişajul indică setarea)

     (AUTO) : VITEZA VENTILATORULUI   este HI (MARE) la  început şi     variază 
spre MED (MEDIU) automat când temperatura presetată a fost atinsă. 

 (HI) : Viteză economică deoarece încăperea se încălzeşte repede.

    (MED) : Silenţios

    (LOW) : Mai silenţios

    (SILENT) : Foarte silenţios

Setaţi temperatura dorită în încăpere cu butoanele TEMPERATURĂ (afişajul indică 
setarea). 

Setarea temperaturii şi temperatura curentă din încăpere pot varia în funcţie de 
condiţii.

Apăsaţi  butonul  (START/STOP).  Operaţiunea  de  răcire  începe  cu  un  bip. 
Apăsaţi  butonul  din  nou  pentru  a  întrerupe  operaţiunea.  Funcţia  de  răcire  nu 
porneşte dacă setarea temperaturii este mai mare decât temperatura curentă a 
încăperii (chiar dacă se aprinde ledul  OPERATION). 
Funcţia de răcire va porni imediat ce setaţi temperatura  mai jos de temperatura 
curentă a încăperii. 

START
STOP

Deoarece setările sunt stocate în memoria telecomenzii, data următoare trebuie să 
apăsaţi doar butonul  (START/STOP).

2
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FUNCŢIONAREA VENTILATORULUI

Puteţi folosi aparatul doar ca un aparat de recirculare a aerului. Utilizaţi funcţia de uscare  a interiorului 
unităţii de interior la sfârşitul verii.

VITEZA VENTILATORULUI (AUTO) …. Când setaţi  modul AUTO pentru viteza ventilatorului în timpul 
operaţiunii de răcire/încălzire:

Pentru operaţiunea de încălzire • Viteza ventilatorului se va schimba automat în funcţie de temperatura 
aerului refulat.
•  Când  temperatura  din  încăpere  atinge  temperatura  setată,  se  va 
simţi o foarte uşoară ventilare.

Pentru operaţiunea de răcire • Când diferenţa dintre temperatura încăperii şi cea setată este mare, 
ventilatorul va începe să funcţioneze cu viteză „HI”.
•  Când  temperatura  din  încăpere  atinge  temperatura  setată,  viteza 
ventilatorului trece automat pe „LOW”. 

Apăsaţi selectorul FUNCŢIE pentru ca afişajul să indice  (VENTILATOR).

Setaţi VITEZA VENTILATORULUI  dorită cu ajutorul butonului  (VITEZA 
VENTILATORULUI) (afişajul indică setarea)
              

(HI) : Jetul de aer cel mai puternic.

   (MED) : Silenţios

    (LOW) : Mai silenţios

    (SILENT): Foarte silenţios

Apăsaţi butonul (START/STOP). Funcţionarea ventilatorului începe cu un bip. 
Apăsaţi butonul din nou pentru a întrerupe operaţiunea.
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CUM SĂ SETAŢI TEMPORIZATORUL

ORA
(ora curentă)

OPRIRE TEMPORIZATOR

ACTIVARE 
TEMPORIZATOR

REZERVARE

ANULARE

Ora        .

După înlocuirea bateriilor;              1 Setaţi butonul  (TIME).

Oprirea temporizatorului           .

1 Apăsaţi butonul OFF-TIMER.

Semnul  OFF se aprinde 
intermitent pe afişaj.

Puteţi seta aparatul să se oprească la ora actuală.

Activarea temporizatorului           .

1 Apăsaţi butonul OFF-TIMER.

Semnul  OFF se aprinde 
intermitent pe afişaj.

• Aparatul va porni la orele 
desemnate.

Activarea temporizatorului 

• Aparatul va porni (se va opri) la orele 
desemnate.
• Comutarea are loc mai întâi la ora 
presetată care apare prima oară.
• Semnul săgeată ce apare pe afişaj 
arată secvenţa operaţiunilor de 
comutare. 

  1 Apăsaţi butonul  
ON-OFF pentru ca semnul 

 OFF să se aprindă 
intermitent.

   2 Setaţi ora de oprire cu 
ajutorul butonului TIMER. 
Apăsaţi butonul I (RESERVE)

   3 Apăsaţi  butonul   ON-
TIMER pentru ca semnul   OFF 
să se aprindă şi semnul  ON să 
se aprindă intermitent.

Cum să anulaţi rezervarea

Îndreptaţi fereastra de semnal a telecomenzii spre unitatea de interior şi apăsaţi butonul  (CANCEL - 
ANULARE) 
Semnul (RESERVED) se stinge cu un bip şi ledul (TIMER) opreşte unitatea de interior. 

NOTĂ
Puteţi  seta doar  una dintre funcţiile  OFF-timer, 
ON-timer şi ON/OFF-timer.
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2 Apăsaţi butonul  (TIME). 3 Setaţi ora curentă cu ajutorul 
butonului TIMER.

Exemplu: Ora curentă este 13:30

4 Apăsaţi butonul  (TIME) din 
nou. Indicarea orei începe să se 
aprindă în loc să clipească.

• Indicarea orei va dispărea 
automat în 10 secunde.
• Pentru a verifica setarea 
orei curente, apăsaţi butonul 

 (TIME) de două ori. 
Setarea orei curente s-a 
încheiat.

 2 Setaţi ora de oprire cu 
ajutorul butonului TIMER.

3  Îndreptaţi fereastra de semnal a telecomenzii spre unitatea de interior şi apăsaţi butonul I 
(RESERVE).
Semnul  OFF se aprinde în loc să clipească şi semnul  (RESERVED) se aprinde. Se aude un 
bip şi ledul  TIMER se aprinde pe unitatea de interior.

Exemplu: aparatul se va opri la 23:00
                                  Setarea orei de oprire s-a încheiat.    

 2 Setaţi ora de oprire cu 
ajutorul butonului TIMER.

3  Îndreptaţi fereastra de semnal a telecomenzii spre unitatea de interior şi apăsaţi butonul I 
(RESERVE).
Semnul  ON se aprinde în loc să clipească şi semnul  (RESERVED) se aprinde. Se aude un 
bip şi ledul  TIMER se aprinde pe unitatea de interior.

Exemplu: 
Aparatul va porni la 7:00 a.m.
Setarea orei de pornire s-a încheiat.  

 4 Setaţi ora de oprire cu 
ajutorul butonului TIMER.

5  Îndreptaţi fereastra de semnal a telecomenzii spre unitatea de interior şi apăsaţi butonul I 
(RESERVE).
Semnul  ON se aprinde în loc să clipească şi semnul  (RESERVED) se aprinde. Se aude un 
bip şi ledul  TIMER se aprinde pe unitatea de interior.

Exemplu: 
Aparatul se va opri la 22:30 p.m. şi va porni la 
7:00 a.m. 
Setarea orelor de pornire/oprire s-a încheiat.

• Temporizatorul poate fi utilizat în trei moduri: off-timer,  on-timer şi ON/OFF-timer. Setaţi ora curentă mai 
întâi deoarece serveşte ca punct de referinţă.  

•  Deoarece setările orei sunt stocate în memoria telecomenzii,  data următoare trebuie să apăsaţi  doar 
butonul I (RESERVE)  pentru a folosi aceleaşi setări. 
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CUM SĂ SETAŢI TEMPORIZATORUL PENTRU PERIOADA SOMNULUI 

Mai întâi setaţi ora curentă, dacă nu este setată dinainte (vezi paginile pentru setarea orei curente). Apăsaţi 

butonul  (SOMN), iar afişajul se modifică aşa cum se arată mai jos. 

SOMN

Mod Indicaţie

Temporizator pentru 
somn

  
                    1 oră → 2 ore → 3 ore → 7 ore 
       
                   Temporizatorul pentru somn este oprit

Cum să anulaţi rezervarea

Îndreptaţi fereastra de semnal a telecomenzii spre unitatea de interior şi apăsaţi butonul (CANCEL - 
ANULARE) 
Semnul  (RESERVED) se stinge cu un bip şi ledul (TEMPORIZATOR) opreşte unitatea de interior. 

NOTĂ
Dacă  setaţi  temporizatorul  pentru  perioada 
somnului  când  a  fost  setat  anterior 
temporizatorul  de  oprire  şi  temporizatorul  de 
activare  şi  de  dezactivare,  Sleep  Timer  are 
prioritate faţă de aceste setări.

Temporizatorul  pentru  somn:  Aparatul  va  continua  să  funcţioneze  pentru 
numărul de ore desemnat, după care se va opri. 
Îndreptaţi  fereastra  de  semnal  a  telecomenzii  spre  unitatea  de  interior  şi 
apăsaţi butonul SLEEP. 
Informaţiile  temporizatorului  vor  fi  afişate  pe  telecomandă.  Ledul 
TEMPORIZATORULUI se aprinde cu un bip de la unitatea de interior. Când 
temporizatorul de timp a fost setat, afişajul arată ora de oprire.  

Exemplu: dacă setaţi ora pentru somn la 3 ore la 
11:38, ora de oprire va fi la 2:38. 

Aparatul va fi oprit de temporizatorul pentru somn şi 
va  fi  pornit  de  dispozitivul  de  pornire  a 
temporizatorului. 

1 Setaţi dispozitivul de pornire a temporizatorului.

2  Apăsaţi butonul (SLEEP) şi setaţi temporizatorul pentru somn. 

Pentru încălzire:
În acest caz, aparatul se va opri în 2 ore (la 
1:38) şi va porni din nou la ora 6:00 
dimineaţa următoare. 

Temporizator 
somn
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REGLAREA DEFLECTOARELOR DE AER
    Reglarea aerului condiţionat în direcţiile sus şi jos.
         Deflectorul de aer orizontal este setat automat în unghiul adecvat   fiecărei 

funcţionări. 
         Deflectorul se poate mişca în sus şi în jos în mod continuu şi se poate 

totodată seta în unghiul dorit utilizând butonul „  (AUTO SWING)”. 

 ATENŢIE

• În timpul funcţionării pe „Răcire” nu lăsaţi deflectorul de aer orizontal în poziţia 
de oscilaţie pentru mult timp. Se pot forma picături pe acesta care pot picura.
    Reglarea aerului condiţionat în direcţiile stânga şi dreapta.                               Ţineţi deflectorul de aer orizontal aşa cum se arată în figură şi reglaţi aerul 
         condiţionat spre stânga sau dreapta.

CUM SĂ SCHIMBAŢI BATERIILE DIN TELECOMANDĂ

                                                 

• Dacă apăsaţi o dată butonul  (AUTO SWING), deflectorul de aer 
orizontal se mişcă în sus şi în jos. Dacă apăsaţi butonul din nou, deflectorul 
se opreşte în poziţia curentă. Sunt necesare câteva secunde (aprox. 6 
secunde) înainte ca deflectorul să înceapă să se mişte. 
• Utilizaţi deflectorul de aer orizontal în limita intervalului de reglare arătat în 
partea dreaptă. 
• Când funcţionarea se opreşte, deflectorul de aer orizontal se mişcă şi se 
opreşte în poziţia în care orificiul de evacuare a aerului se închide. 

La răcire, 
dezumidificare
Vertical

 cca 15°

  cca 60°

    La încălzire

Vertical

  cca 45°

 cca 30°

Scoateţi capacul aşa cum este indicat în figură şi scoateţi 
bateriile vechi.

Instalaţi bateriile noi. 
Orientarea bateriilor trebuie să se potrivească semnelor 
din carcasă.

Împingeţi şi trageţi 
în sensul săgeţii

 ATENŢIE
1. Nu utilizaţi baterii noi şi vechi sau baterii de diferite tipuri în 

acelaşi timp. 
2. Scoateţi  bateriile  atunci  când nu utilizaţi  telecomanda mai 

mult de 2 sau 3 luni. 

 Partea  stângă:  Ţineţi  a  treia 
aripioară de la capătul din stânga al 
deflectorului de aer pentru a regla 
direcţia.  Punctul  de  fixare  pentru 
aripioară este marcat.

 Partea  dreaptă:  Ţineţi  a  treia 
aripioară de la capătul din dreapta 
al  deflectorului  de  aer  pentru  a 
regla  direcţia.  Punctul  de  fixare 
pentru aripioară este marcat.
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ÎNTREŢINERE

 ATENŢIE
Curăţarea şi întreţinerea trebuie efectuate doar de personal calificat. Înaintea curăţării, opriţi funcţionarea 
şi întrerupeţi sursa de alimentare cu curent.

1.  FILTRUL DE AER
Curăţaţi filtrul de aer deoarece poate împrăştia praf în încăpere. Când filtrul de aer este plin de praf, jetul de 
aer descreşte şi capacitatea de răcire se va reduce. Mai mult, se poate produce zgomot. Asiguraţi-vă că aţi 
curăţat filtrul urmând procedura de mai jos. 

PROCEDURĂ 

  Deschideţi panoul frontal şi scoateţi filtrul.
        • Ridicaţi uşor şi scoateţi filtrul de curăţare a aerului din cadrul filtrului 

pentru    aer.

 Aspiraţi praful din filtrul de aer şi filtrul de curăţare a aerului utilizând 
aspiratorul.

        Dacă este prea mult praf, filtrul de aer poate fi spălat sub jetul de la 
robinet şi frecat uşor cu o perie. Lăsaţi filtrele să se usuce la umbră. 

  •  Aşezaţi  filtrul  cu  semnul  „FRONT”  în  faţă  şi  fixaţi-le  în  poziţia 
originală. 

         •  După montarea filtrelor, împingeţi panoul frontal în zona celor trei 
săgeţi, aşa cum se arată în figură, şi închideţi-l.

 ATENŢIE
•  Nu spălaţi filtrul cu apă mai fierbinte de 40°C. Filtrul se poate strânge.
• Când îl spălaţi, scuturaţi-l bine de apă şi uscaţi-l la loc umbros; nu-l expuneţi în bătaia soarelui. Filtrul se 

poate strânge.
• Nu folosiţi unitatea fără filtru. Pot apărea defecţiuni. 
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2. SPĂLAREA PANOULUI FRONTAL 

•  Scoateţi panoul frontal şi spălaţi-l cu apă curată. Spălaţi-l cu un burete 
moale. După utilizarea unui detergent neutru, spălaţi-l bine cu apă curată. 

•  Când nu aţi  scos panoul frontal, ştergeţi-l  cu o cârpă uscată şi moale. 
Ştergeţi telecomanda bine cu o cârpă uscată şi moale.

• Îndepărtaţi bine apa. Dacă rămâne apă pe indicatori sau pe receptorul de 
semnale a unităţii de interior, se pot produce defecţiuni. 

Metoda de scoatere a panoului frontal
Asiguraţi-vă că ţineţi  panoul  frontal  cu ambele 
mâini când îl scoateţi şi-l reinstalaţi. 

         Scoaterea panoului frontal                                   Montarea panoului frontal 

• 

Când panoul frontal este complet deschis         • Mişcaţi proiecţiile braţelor drept şi
cu ambele mâini, împingeţi braţul drept            stâng în Flanşele din unitate şi 
spre interior pentru a-l scoate şi în timp ce        introduceţi-le bine în orificii. 
închideţi uşor panoul frontal, împingeţi 
spre înainte. 

 ATENŢIE
•  Nu  stropiţi  cu  apă  corpul  unităţii  când  o  curăţaţi,  acesta  poate  cauza 
scurtcircuit.
•  Nu utilizaţi  niciodată apă fierbinte (peste 40°C),  benzină,  motorină,  acid, 
diluant  sau o perie deoarece acestea pot  deteriora suprafaţa din plastic a 
învelişul. 

3. ÎNTREŢINEREA LA ÎNCEPUTUL UNEI PERIOADE ÎNDELUNGATE DE NEUTILIZARE

•  Utilizaţi  aparatul  setând  modul  de  operare  pe (FAN)  şi  viteza 
ventilatorului pe HI timp de o jumătate de zi, într-o zi frumoasă, apoi 
uscaţi întreaga unitate.

• Întrerupeţi alimentarea cu curent.

Orificiu

Orificiu

Proiecţie

Flanşă

Jet de aer

18



INFORMARE

CAPACITATE

Capacitate de încălzire
•  Acest aparat de aer condi ionat este dotat cu o pomp  de înc lzire careţ ă ă  
absoarbe  c ldura  exterioar  i  înc lze te  înc perea.  Dac  se  reduceă ă ş ă ş ă ă  
temperatura din ambient, se reduce i capacitatea de înc lzire. Într-o situa ieş ă ţ  
similar ,  inverterul  ac ioneaz  astfel  încât  s  m reasc  regimulă ţ ă ă ă ă  
compresorului, pentru a evita ca capacitatea de înc lzire a unit ii s  scad .ă ăţ ă ă  
Dac  capacitatea de înc lzire a unit ii este în continuare nesatisf c toare,ă ă ăţ ă ă  
trebuie s  utiliza i alte surse de c ldur  pentru a cre te parametrii unit ii. ă ţ ă ă ş ăţ

ATENŢIE

Nu  utilizaţi  sobe  sau 
alte  aparate  cu 
temperatură  ridicată  în 
apropierea  unităţii  de 
interior. INTERDICŢIE

•  Aparatul  de aer condi ionat este proiectat pentru a înc lzi  întreaga înc pere,  deci  poate fi  necesar  o anumitţ ă ă ă ă 
perioad  de timp înainte s  se simt  efectul de înc lzire. Pentru o preînc lzire eficient  în intervalul de timp dorit, seă ă ă ă ă ă  
recomand  utilizarea temporizatorului.ă

Capacitate de răcire şi dezumidificare
•  Dac  c ldura existent  în înc pere dep e te capacitatea de r cire (de exemplu, prin prezen a a numeroase deă ă ă ă ăş ş ă ţ  
persoane sau a altor surse de c ldur  în înc pere), e posibil s  nu poat  fi atins  temperatura presetat .ă ă ă ă ă ă ă

DIVERSE FUNCŢII

•  Dac  viteza ventilatorului i temperatura înc perii  au fost setate cu telecomanda înainte de a porni func ionareaă ş ă ţ  
manual  iar butoanele sunt eliberate, indicarea set rilor înceteaz  în 10 secunde i este vizualizat  numai modalitateaă ă ă ş ă  
de func ionare.ţ

•  Ap sând pe butonul  ă  cu unitatea în func iune, circuitul de protec ie func ioneaz  astfel încât unitatea s  nuţ ţ ţ ă ă  
poat  func iona pentru circa 3 minute.ă ţ
•  În regim de înc lzire, ledul indicator colorat al unit ii pentru interior poate lumina intermitent f r  s  fie emis aeră ăţ ă ă ă  
pentru o anumit  perioad .ă ă

• Dac  se sinte rece în timpul func ion rii în regim de înc lzire cu viteza ventilatorului setat  pe ă ţ ă ă ă (HI), sau dac  seă  
dore te reducerea zgomotului produs de unitate dup  ce înc perea a fost înc lzit , se recomand  utilizarea set riiş ă ă ă ă ă ă
(AUTOMAT).

• Cu setarea (LOW), capacitatea de r cire a unit ii va fi u or inferioar .ă ăţ ş ă

• Cu setarea (LOW) capacitatea de înc lzire a unit ii variaz  în func ie de condi iile de func ionare.ă ăţ ă ţ ţ ţ

PROGRAMARE TEMPORIZATOR/OPRIRE

• Dup  ce a fost programat temporizatorul, unitatea nu va mai func iona nici dac  a fost atins  ora setat , în cazul înă ţ ă ă ă  
care unitatea nu prime te un semnal de la telecomand . Verifica i dac  programarea temporizatorului este completş ă ţ ă ă  
(bip) i dac  ledul TIMER al unit ii de interior este aprins.ş ă ăţ

• Ap sând pe butonul ă  (SLEEP) cu temporizatorul ON/OFF programat, temporizatorul ceasului are prioritate.

• În modalitatea Sleep Timer, viteza ventilatorului este setat  pe ă (LOW) începând de la viteza presetat . Indicareaă  

pe display a telecomenzii r mâne nemodificat  i cu setarea ă ă ş (LOW).
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VERIFICAREA REGULATĂ

VĂ  RUGĂM  SĂ  ASIGURAŢI  VERIFICAREA  URMĂTOARELOR  PUNCTE  DE  CĂTRE  PERSONAL 
AUTORIZAT, LA JUMĂTATE DE AN SAU ANUAL.  CONTACTAŢI AGENTUL  DUMNEAVOASTRĂ DE 
VÂNZĂRI SAU PUNCTUL DE SERVICE 

1
AVERTISMENT

Verificaţi dacă împământarea unităţii este 
conectată corect.
În cazul deconectării sau a defecţiunii la împământare 
există riscul deteriorării unităţii sau al electrocutării.

2
AVERTISMENT

Cadrul de montaj este afectat serios de rugină, iar 
unitatea de exterior este aplecată sau instabilă.
În cazul căderii, există riscul unor leziuni personale.

3
AVERTISMENT

Verificaţi dacă ştecherul cablului de alimentare este 
conectat bine în priza de curent.
Dacă ştecherul cablului de alimentare nu este bine 
conectat în priza de curent sau se supraîncălzeşte, ar 
putea apărea un incendiu sau o electrocutare.
Dacă se observă o acumulare de praf sau de murdărie 
pe ştecherul cablului de alimentare, curăţaţi ştecherul 
şi conectaţi-l în priza de curent.

SERVICE ŞI GARANŢIE DUPĂ VÂNZARE

CÂND SOLICITAŢI SERVICE, VERIFICAŢI URMĂTOARELE

STARE VERIFICAŢI URMĂTOARELE PUNCTE

Afişajul  telecomenzii  este 
neclar sau alb 

• Trebuie înlocuite bateriile?
• Este corectă polaritatea bateriilor introduse?

• Siguranţa este în ordine?
• Tensiunea este foarte mare sau foarte mică?
• Întrerupătorul este pe poziţia ON?
• Ştecherul cablului de alimentare este conectat?
• Setarea modului de funcţionare diferă de alte unităţi de interior?

• Filtrul de aer este înfundat cu praf?
• Temperatura setată este corectă?
•  Deflectoarele  orizontale  ale  aerului  au  fost  reglate  în  poziţiile 

corecte în funcţie de regimul de funcţionare setat?
•  Sunt  înfundate  orificiile  de  refulare  şi  aspiraţie  a  aerului  ale 

unităţilor de interior şi de exterior?
• Viteza ventilatorului este pe LOW sau SILENT?

Dacă telecomanda nu 
transmite semnale

Aparatul nu funcţionează

Aparatul nu răceşte bine 
Aparatul nu încălzeşte bine
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 Următoarele fenomene nu indică o defecţiune la unitate:

În  timpul  încălzirii,  indicatorul  de 
funcţionare se aprinde intermitent şi jetul 
de aer se opreşte

<Început funcţionare>
Unitatea este pregătită să furnizeze aer cald. Vă rugăm să aşteptaţi.
<În timpul funcţionării>
Unitatea de exterior se dezgheaţă. Vă rugăm să aşteptaţi.

Şuierat sau fâsâit Zgomotul agentului frigorific în conductă sau în vană este generat când este reglat debitul.
Scârţâit Zgomot  generat  când  unitatea  se  dilată  sau  se  contractă  datorită  modificărilor  de 

temperatură.
Foşnet Zgomot general de modificarea vitezei ventilatorului cum ar fi în momentul pornirii.
Pocnete Zgomotul vanei motorizate când este pornită unitatea.
Zgomot surd Zgomotul ventilatorului care aspiră aerul prezent în furtunul de evacuare şi golirea apei din 

dezumidificare (acumulată în rezervorul de apă din condens). Pentru informaţii, adresaţi-vă 
propriului distribuitor.

Modificarea zgomotului de funcţionare Zgomot datorat modificărilor de putere în funcţie de modificările de temperatură în încăpere.
Emisie de vapori Aburul se formează când aerul din încăpere este răcit brusc de către aerul condiţionat.
Abur emis de unitate în exterior Apa generată în timpul dezgheţării se evaporă şi se formează aburul.
Mirosuri Mirosurile şi particulele de fum, alimente, cosmetice etc. existente în încăpere sunt aspirate şi 

reintroduse în încăpere.
Unitatea de exterior rămâne în funcţiune 
chiar dacă este oprită

Dezgheţarea  este  în  curs  (când  funcţionarea  în  regim  de  încălzire este  întreruptă, 
microcomputerul  controlează  dacă  există  gheaţă  pe  unitatea  de  exterior  şi,  dacă  este 
necesar, indică unităţii să efectueze dezgheţarea automată). 

Ledul ON se aprinde intermitent Indică preîncălzirea sau dezgheţarea în curs.
Deoarece circuitul  de protecţie sau senzorul de preîncălzire continuă să funcţioneze când 
unitatea este oprită şi repornită în timpul preîncălzirii, sau când unitatea comută de la răcire la 
încălzire, ledul continuă să se aprindă intermitent.

Nu atinge setarea temperaturii Temperatura efectivă  a încăperii  ar  putea fi  uşor   diferită  faţă  de temperatura  setată  pe 
telecomandă, în funcţie de numărul de persoane prezente în încăpere şi  de condiţiile interne 
şi externe.

• Dacă  unitatea  continuă  să 
funcţioneze  în  mod  anormal 
după  ce  aţi  efectuat 
controalele  mai  sus 
menţionate,  dezactivaţi 
întrerupătorul  de  reţea  sau 
dezactivaţi  ştecherul  cablului 
de  alimentare  şi  contactaţi 
imediat distribuitorul.

Contactaţi  imediat  propriul  distribuitor  dacă  apare  unul  dintre 
următoarele fenomene:

• Întrerupătorul  de  reţea se  dezactivează  sau  siguranţa  fuzibilă 
intervine frecvent.

• Întrerupătorul de reţea nu funcţionează în mod regulamentar.
• Au pătruns accidental apă sau corpuri străine în unitate.
• Cablul de alimentare se supraîncălzeşte excesiv sau izolaţia corespunzătoare este 

uzată.
• Ledul TIMER de pe afişajul unităţii de interior se aprinde intermitent.

(Întrucât tipul de defecţiune poate fi identificată în funcţie de tipul de aprindere intermitentă, 
controlaţi tipul de aprindere intermitentă înainte de a dezactiva întrerupătorul de reţea.)

Observaţii
•  În  timpul  funcţionării  silenţioase sau a  opririi  funcţionării,  pot  apărea următoarele fenomene, dar 
acestea nu sunt anormale pentru funcţionare. 

(1) Un zgomot uşor de curgere al refrigerantului în timpul ciclului de răcire.
(2) Un zgomot uşor ca de frecare din cutia ventilatorului care este răcită şi apoi treptat încălzită 

când se opreşte funcţionarea. 
•  Aparatul de aer condiţionat ar putea emite un miros deoarece diferitele mirosuri de fum, alimente, 
cosmetice şi altele aderă la acesta. Deci filtrul de aer şi evaporatorul trebuie curăţate regulat pentru a 
reduce mirosurile. 

•  Vă rugăm să-l  contactaţi  imediat  pe agentul  dumneavoastră  de vânzări  dacă aparatul  de aer condiţionat  nu funcţionează normal  după 
verificările de mai sus. Informaţi agentul asupra modelului unităţii dumneavoastră, numărului de fabricaţie, datei instalării. Informaţi-l şi asupra 
defecţiunii.
OBSERVAŢIE
La pornirea aparatului,  mai ales când lumina din încăpere este slabă, poate avea loc o uşoară fluctuaţie de luminozitate.  Aceasta nu are 
consecinţe. 
Trebuie respectate condiţiile Companiilor de Furnizare a Curentului
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