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Vă mulţumim că aţi ales instalaţia de aer condiţionat GREE; pentru o 

exploatare adecvată, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare 

înainte de a exploata unitatea şi păstraţi-l cu atenţie în vederea consultării .
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Nu aruncaţi acest produs la groapa de gunoi municipală. 
Colectaţi aceste deşeuri separat, deoarece este necesară o 
procesare specifică 

 

Acest simbol se referă la 
elementele care ar trebui să fie 
interzise 

 

Acest simbol se referă la 
elementele care ar trebui să fie 
respectate

 

Vă mulţumim că aţi ales instalaţia de aer condiţionat GREE; vă rugăm să citiţi cu atenţie acest 
manual de utilizare înainte de a exploata unitatea şi păstraţi-l cu atenţie în vederea consultării.  

Produsele din acest manual pot fi diferite de cele existente, în funcţie de model; anumite 
modele au afişaj iar altele nu. Pentru poziţionarea şi forma afişajului, vă rugăm să îl consultaţi 
pe cel existent. 

Această instalaţie nu trebuie utilizată de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale reduse sau de persoane care nu au experienţă şi nici cunoştinţe, 
decât dacă au beneficiat de supraveghere şi instrucţiuni cu privire la utilizarea instalaţiei din 
partea unei persoane responsabile cu siguranţa acestora.    
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a se asigura faptul că nu se joacă la instalaţie.  



 
Exploatare şi întreţinere - Note privind exploatarea 
 

 
Pământ: Trebuie 
împământată! 

 Asiguraţi-vă că aţi deconectat 
alimentarea cu energie electrică 
atunci când nu folosiţi instalaţia de 
aer condiţionat o perioadă 
îndelungată.  

Selectaţi temperatura 
adecvată. 

 
 

Dacă nu este, vă rugăm să solicitaţi 
personalului calificat să o instaleze. 
De asemenea, nu conectaţi fiecare 
cablu la conducta de caz, de apă, 
de evacuare sau în alte locuri 
inadecvate. 

În caz contrar, praful acumulat poate 
cauza incendii sau şoc electric. 

Acest lucru poate preîntâmpina 
pierderea de electricitate.  

 Nu lăsaţi ferestrele şi uşile 
deschise timp îndelungat în 
timp ce instalaţia de aer 
condiţionat este în funcţiune. 

 Nu blocaţi vana de admisie sau de 
evacuare a unităţii interioare şi ale 
celei exterioare. 

Menţineţi aerosolii inflamabili 
la mai mult de 1 m de unitate.  

 
 

 
  

 

Acest lucru poate reduce 
capacitatea instalaţiei de aer 
condiţionat. 

Acest lucru poate reduce capacitatea 
instalaţiei de aer condiţionat sau 
poate cauza defecţiuni. 

Acest lucru poate cauza un 
incendiu sau explozie. 

 Vă rugăm să verificaţi dacă 
suportul instalat este destul de 
solid. 

 Nu călcaţi pe partea superioară 
a unităţii interioare şi nu 
amplasaţi nimic pe aceasta. 

 Nu încercaţi să reparaţi 
instalaţia de aer condiţionat 
pe cont propriu.  

 

 

Dacă este deteriorat, poate cauza 
căderea unităţii şi poate cauza 
vătămări.  

Deoarece, prin cădere de pe unitatea 
interioară poate deveni un pericol. 

Reparaţiile necorespunzătoare 
vor determina apariţia şocurilor 
electrice sau a incendiilor; în 
consecinţă, trebuie să contactaţi 
centrul de service în vederea 
reparării.   

 

Menţineţi 
camera cu 5 
grade sub 

temperatura 
exterioară 



Note privind exploatarea 
 

 
În cazul în care cablul de alimentare este 
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 
producător sau de agentul de service al 
acestuia sau de o altă persoană calificată în 
acest sens, pentru a se evita pericolele. 

 
Direcţia fluxului de aer poate fi reglat conform 
cerinţelor.  
Când este în funcţiune, reglaţi direcţia fluxului 
de aer vertical prin reglarea fantelor pentru 
direcţie ascendentă/descendentă . Apoi, ţineţi 
cele două capetele ale fantei stângi şi a celei 
drepte pentru a regla fluxul de aer orizontal. 

 

 Fanta pentru direcţie 
dreapta/stânga 

Fanta pentru direcţie sus/jos 

 
Nu vă introduceţi mâinile sau beţe în 
supapele de admisie şi de evacuare   

Nu direcţionaţi aerul direct înspre animale şi 
plante. Acest lucru le poate afecta negativ. 

 

 

În caz contrar, se vor produce accidente.  

 
Nu direcţionaţi aerul rece direct către corp 
timp îndelungat   

Nu folosiţi instalaţia de aer condiţionat în alte 
scopuri, cum sunt uscarea hainelor, 
conservarea alimentelor, etc. 

 

Acest lucru poate duce la apariţia unor probleme de 
sănătate. 

 

 
Stropirea instalaţiei de aer condiţionat poate 
duce la apariţia şocurilor electrice sau a 
defecţiunilor. 

 
Nu amplasaţi un radiator electric cu convecţie 
în apropierea instalaţiei de aer condiţionat. 

 
 

 În caz contrar se poate produce toxicoza cu CO din 
cauza arderilor incomplete. 

 



Note privind utilizarea 
 
 
 
 

Principiul: 
Instalaţia de aer condiţionat absoarbe căldura din cameră şi o direcţionează şi evacuează în exterior, 
astfel că temperatura mediului din interior se reduce iar capacitatea de răcire va creşte sau se va 
reduce în funcţie de temperatura mediului exterior. 
 

Funcţia anti-îngheţ: 
Dacă unitatea funcţionează în modul RĂCIRE şi la temperatură joasă, se va forma gheaţă pe 
schimbătorul de căldură; atunci când temperatura schimbătorului de căldură scade sub 0, 
microcomputerul unităţii interioare va opri funcţionarea compresorului şi va proteja unitatea. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Principiul: 
* Instalaţia de aer condiţionat absoarbe căldura din exterior şi o direcţionează în interior, crescând 

astfel temperatura camerei. Aceste este principiul de încălzire al pompei termice; capacitatea de 
încălzire a acesteia se va reduce prin reducerea temperaturii exterioare. 

* Dacă temperatura exterioară devine foarte joasă, vă rugăm să exploataţi cu celelalte echipamente 
de încălzire. 

 
Dezgheţare: 
* Când temperatura exterioară este redusă dar există umiditate ridicată, după o funcţionare 

îndelungată se va forma gheaţă pe unitatea exterioară, care va afecta efectul de încălzire; în acest 
moment se va activa funcţia de dezgheţare iar funcţionarea încălzirii se va opri timp de 8-10 min.   

* În cursul dezgheţării automate, motoarele ventilatorului unităţii interioare şi a celei exterioare se vor 
opri. 

* În cazul dezgheţării, indicatorul interior se aprinde intermitent iar unitatea exterioară poate emite 
abur. Acest lucru est cauzat de dezgheţare, nu este o defecţiune. 

* După finalizarea dezgheţării, încălzirea se va relua automat. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Funcţia de ventilare împotriva răcirii: 
În modul „Încălzire”, în următoarele trei tipuri de stare, dacă schimbătorul de căldură interior nu atinge 
o anumită temperatură, ventilatorul interior nu se va pune în funcţiune, pentru a preveni ventilarea 
pentru răcire (în termen de 2 min.):    
 
1. Porneşte încălzirea. 
2. După ce se finalizează Dezgheţarea Automată. 
3. Încălzire la temperatură joasă 
 

Principul de funcţionare şi funcţii special pentru răcire  

Principul de funcţionare şi funcţii special pentru încălzire  



 
Note privind utilizarea 
 
Adiere  

În situaţiile prezentate mai jos, unitatea interioară poate furniza o adiere, iar fanta de ghidare se 
roteşte într-o anumită poziţie: 
1. În modul „Încălzire”, unitatea fiind în funcţiune, compresorul nu atinge poziţia de pornire.  
2. În modul „Încălzire”, temperatura atinge valoarea setată iar compresorul îşi opreşte funcţionarea timp de 

aproape 1 min.  
 

 Plaja de temperatură la care funcţionează 
 DB/WB(oC) partea 

interioară  
DB/WB(oC) partea 

exterioară 
Răcire maximă 32/23 43/26 
Răcire minimă 21/15 21/- 
Încălzire maximă 27/— 24/18 
Încălzire minimă 20/- -5/-6 

Plaja de temperaturi la care funcţionează (temperatura exterioară) unitatea de răcire este de 21°C ~ 43°C; 
pentru unitatea de răcire şi încălzire, plaja este: -5°C~ 43°C.  



 
Specificaţie model şi date tehnice 
 

Model GWC07NA-
K3NNB1A 
GWC07NA-
K3NNB2A 

GWH07NA-K3NNB1A 
GWH07NA-K3NNB2A 
GWH07NA-K3NNA3A 
GWH07NA-K3NNA5A 
GWH07NA-K3NNA4A 
GWH07NA-K3NNB4A 
GWH07NA-K3NNA2A 
GWH07NA-K3NNA8A 

GWH09NA-K3NNB1A 
GWH09NA-K3NNB2A 
GWH09N A-K3N NA3A 
GWH09N A-K3N NA5A 
GWH09N A-K3N NA4A 
GWH09NA-K3NNB4A 
GWH09N A-K3N NA2A 
GWH09N A-K3N NA8A 
GWH09NA-K3NNB3A 

GWH12NB-
K3NNB1A 

GWH12NB-
K3NNB2A 

GWH12NB-
K3NNA3A 

GWH12NB-
K3NNB3A 

GWH12NB-
K3NNB4A 

GWH12NB-
K3NNA5A 

GWH12NB-
K3NNA4A 

GWH12NB-
K3NNA2A 

GWH12NB-
K3NNA8A 

GWH18ND-
K3NNB1A 

GWH18ND-
K3NNB2A 

GWH18ND-
K3NNA3A 

GWH18ND-
K3NNB3A 

GWH18ND-
K3NNA5A 

GWH18ND-
K3NNB4A 

GWH18ND-
K3NNA2A 

GWH18ND-
K3NNA8A 

GWH18ND-
K3NNA4A 

GWH24ND-K3NNB1A\ 
GWH24ND-K3NNB2A 
GWH24ND-K3NNB3A 
GWH24ND-K3NNB4A 
GWH24ND-K3NNB5A 
GWH24ND-K3NNB6A 
GWH24ND-K3NNB7A 
GWH24ND-K3NNB8A 
GWH24ND-K3NNA1A 
GWH24ND-K3NNA2A 
GWH24ND-K3NNA3A 
GWH24ND-K3NNA4A 
GWH24ND-K3NNA5A 
GWH24ND-K3NNA7A 
GWH24ND-K3NNA8A 

Funcţia Răcire Răcire şi încălzire Răcire şi încălzire Răcire şi 
încălzire 

Răcire si 
încălzire 

Răcire şi încălzire 

Tensiune 
nominală (V) 

220-240V 
~ 

Frecvenţa 
nominală 

50Hz 

Puterea de 
răcire 
/încălzire 
(W): 

700 685/659 821/779 1004/973 1460/1430 1900/1900 

Alimentare 
energie 
electrică 
nominală 
(W)  

1000 1000/1060 1000/1120 1450/1400 1980/1980 2600/2700 

Volum lichid 
răcire (kg) 

R410A 
0.62kg 

R410A 0.76kg R410A 0.76kg R410A 0.84kg R410A 
1.15kg 

R410A 1.45kg

Dimensiune 
profil 
(interior/exte
rior) 
(G X I X D) 
mm 

Unitatea 
interioară: 
730X255
X174 

Unitatea 
interioară: 
730X255X174 

Unitatea interioară: 
730X255X174 

Unitatea 
interioară: 
790X265X175 

Unitatea 
interioară: 
940X298X20
0 

Unitatea interioară: 
940X298X200 

 
 

Unitatea 
exterioară
: 
720X430
X310 

Unitatea 
exterioară: 
720X430X310 

Unitatea exterioară: 
785X540X320 

Unitatea 
exterioară: 
785X540X320 

Unitatea 
exterioară: 
848X540X32
0 

Unitatea exterioară: 
913X680X378  

 



 
 
Denumirea şi funcţionalitatea fiecărei componente 
 
 

 
 

Unitatea interioară 

Cablu alimentare 

Telecomandă 

Panou frontal 

Filtru 

Fantă ghidare 

Conductă perete

Bandă prindere 

Cablu racordare 

Conductă drenaj 

Răcire 
Uscare 

Încălzire 

Funcţionare 
Setare temp. 

Intrare aer 

Ieşire aer

Unitatea exterioară 

Intrare aer 

Ieşire aer 

Telecomandă radio



 
Funcţionarea telecomenzii radio 
 
 
 
Notă: Asiguraţi-vă că nu există obstacole între receptor şi telecomandă;  
Nu scăpaţi şi nu aruncaţi cu telecomanda; Nu lăsaţi să curgă lichide în telecomandă şi nu o 
lăsaţi în lumina directă a soarelui sau în locuri cu temperatură foarte ridicată.  
 
 

 

Denumirea şi funcţionalitatea telecomenzii radio 

Prin apăsarea acestui buton poate fi pusă 
sau scoasă din funcţiune funcţia Aşteptare. 
După pornire se va selecta automat oprirea 
funcţiei Aşteptare. După oprirea unităţii, 
funcţia Aşteptare se va anula. După setarea 
funcţiei Aşteptare se va afişa semnalul 
Aşteptare. În acest mod poate fi reglat 
timpul temporizatorului. În modurile 
Ventilare şi Auto, această funcţie nu este 
disponibilă.

Apăsând această tastă puteţi selecta AUTO, 
VENTILARE 1, VENTILARE 2, VENTILARE 3 sau 
VENTILARE 2, care pot fi selectate alternativ. 
VENTILARE 4 funcţionează numai în modul de 
răcire sau încălzire. După alimentarea cu 
energie electrică, modul AUTO este presetat. În 
modul USCARE poate fi setată numai ventilare 
SLABĂ, apăsând această tastă care nu reglează 
viteza ventilatorului dar poate trimite mesajul. 

Apăsarea acestui buton va pune unitatea 
în funcţiune iar o nouă apăsare o va opri. 
La pornirea sau oprirea unităţii, 
Temporizatorul şi funcţia Aşteptare vor fi 
anulate, însă se va menţine ora setată 
anterior.

La apăsarea acestui buton pot fi 
selectate modurile Auto, Răcire, Uscare, 
Ventilare, Încălzire alternativ.  Modul 
auto este presetat atunci când este 
alimentată cu energie electrică. În modul 
Auto temperatura nu va fi afişată; în 
modul Încălzire, valoarea iniţială este de 
28  (82 oF); În alte moduri, valoarea 
iniţială este de 25  (77 oF). 

Apăsaţi această tastă pentru a activa sau a 
dezactiva balansul. 

Emiţător semnal 

Telecomandă 

PORNIT/OPRIT 

MOD 

AŞTEPTARE

VENTILARE

BALANS

Butonul PORNIT/OPRIT

Butonul MOD 

Butonul AŞTEPTARE 

Butonul VENTILARE 

Butonul BALANS

(Numai pentru unitatea de încălzire
şi de răcire) 

AUTO

RĂCIRE

USCARE
VENTILARE

ÎNCĂLZIRE

AUTO

RĂCIRE USCARE

VENTILAREÎNCĂLZIRE

VENTILARE 1 VENTILARE 2 

VENTILARE 3 VENTILARE 4 



 
Funcţionarea telecomenzii radio 
 
 
 
 
Notă: Aceasta este o telecomandă generală, ar putea fi folosită pentru instalaţii de aer 
condiţionat multifuncţional; Pentru anumite funcţii pe care nu le are modelul, dacă apăsaţi 
butonul corespunzător de pe telecomandă, unitatea îşi va menţine starea de funcţionare 
iniţială. 
 
 

 
 

Denumirea şi funcţionalitatea telecomenzii radio 

Prin apăsarea acestei taste atunci când 
instalaţia se închide puteţi seta timpul 
pentru pornire automată. Plaja de setare 
este de 0,5 ~ 24 ore. Caracterele „T-
PORNIT” şi „H” se vor afişa intermitent 
timp de 5 secunde. În 5 secunde puteţi 
apăsa o dată această tastă pentru a 
finaliza setarea şi a transmite mesajul. 
Dacă setarea este validă, valoarea 
timpului va fi afişată timp de 2 secunde 
înainte de afişarea mesajului privind 
temperatura.  
În cursul afişării intermitente, apăsaţi 
tasta „+” pentru a creşte valoarea şi 
tasta „-” pentru a reduce valoarea. 
Timpul va creşte sau se va reduce cu 0,5 
ore la fiecare apăsare a acestei taste. 
Dacă apăsaţi continuu tasta „+” sau „-”, 
valoarea timpul se va modifica rapid. 
Telecomanda poate creşte timpul setat 
cu 0,5 ore la fiecare 0,25 secunde. După 
alimentarea cu energie electrică, dacă nu 
apare setarea timpului şi nu se afişează 
„T-PORNIT” sau „H” există o eroare. 
Apăsaţi tasta PORNIT/OPRIT pentru a 
pune unitatea în funcţiune şi a anula 
pornirea automată. Când afişajul 
temperaturii devine constant puteţi 
apăsa din nou tasta pentru a afişa restul 
timpul setat. Valoarea timpului „T-
PORNIT” şi „H” va fi afişată constant 
timp de 2 secunde. După 2 secunde se 
va afişa temperatura presetată. În aceste 
2 secunde puteţi apăsa din nou tasta 
pentru a anula pornirea automată şi a 
transmite mesajul. 

Prin apăsarea acestei taste atunci când 
instalaţia porneşte puteţi seta timpul 
pentru oprire automată. Metoda de 
setare este aceeaşi ca în cazul pornirii 
automate.

Pentru presetarea creşterii 
temperaturii. Apăsarea acestui buton 
poate seta temperatura atunci când 
unitatea este în funcţiune. Apăsând 
continuu şi menţinând acest buton 
timp de mai mult de 2 secunde 
conţinutul corespunzător va fi afişat 
până când butonul este eliberat şi 
apoi se transmite informaţia. Pe toată 
această perioadă se afişează OC（oF）
. În modul Auto temperatura nu poate 
fi setată, dar manipularea acestui 
buton poate transmite semnalul. Plaja 
de setare centigrade: 16-30; Plaja de 
setare pe scara Fahrenheit: 61-86.

Temperatura presetată poate fi 
redusă. Apăsarea acestui buton poate 
seta temperatura iar prin apăsarea 
continuă şi menţinerea acestui buton 
timp de mai mult de două secunde 
conţinutul corespunzător se poate 
modifica rapid, până când butonul 
este eliberat şi se transmite comanda, 
iar pe toată această perioadă se 
afişează OC（oF）. Reglarea 
temperaturii nu este disponibilă în 
modul Auto, însă comanda poate fi 
transmisă dacă este apăsat butonul.

butonul + 

butonul - 

butonul -



 
Funcţionarea telecomenzii radio 
 
 
 

1. După pornirea instalaţiei, apăsarea butonului 
PORNIRE/OPRIRE va pune în funcţiune unitatea. (Notă: Când 
este oprit, fanta de ghidare a unităţii principale se va închide 
automat).  
2. Apăsaţi butonul MOD, selectaţi modul de funcţionare dorit 
sau apăsaţi modul RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE pentru a porni 
direct funcţionarea corespunzătoare. 
3. Apăsarea butonului + sau - va seta temperatura dorită. (Nu 
este necesar ca temp. să fie setată în modul AUTO). 
4. Apăsarea butonului VENTILARE setează viteza de ventilare 
şi se poate selecta AUTO, VENTILARE 1, VENTILARE 2, 
VENTILARE 3 sau VENTILARE 4. 
5. Apăsarea butonului BALANS va selecta balansul. 

 

 
 
 

1. Apăsarea butonul AŞTEPTARE va pune instalaţia în 

aşteptare. 

2. Apăsarea butonului TEMPORIZATOR poate seta 

temporizatorul programat  în stare pornit sau oprit.  

 

 
 
 

 
 

Despre FUNCŢIONARE AUTO 
Când este selectat modul  FUNCŢIONARE AUTO temperatura de setare nu va fi afişată pe LCD, iar 
unitatea va fi selecta, în funcţie de temp. camerei, metoda de funcţionare corespunzătoare şi va face 
temperatura confortabilă.    

 Despre BLOCARE 
La pornire sau la oprire, puteţi ţine apăsate simultan tastele „+” sau „-” pentru a bloca sau a debloca 
tastatura.  Când este blocat, afişajul va afişa simbolul BLOCARE, în acest caz,  simbolul de blocare 
se va afişa intermitent de trei ori la folosirea oricărei taste. După deblocarea tastaturii, simbolul de 
blocare de pe afişaj va fi ascuns. După alimentarea cu energie electrică, starea presetată este de 
deblocare. 

 Despre trecerea de la Fahrenheit la centigrade  
La pornire sau la oprire, puteţi ţine apăsate simultan tastele „-” şi „MOD” pentru a trece de la oC la oF. 

 Despre Lumină 
La pornire sau la oprire, puteţi ţine apăsate simultan tastele „+” şi „VENTILARE” timp de 3 secunde 
pentru a bloca sau a debloca tastatura. După alimentarea cu energie electrică, lumina este presetată 
ca fiind în funcţiune. 

 Despre Ventilare căldură 
Când unitatea funcţionează în modul Încălzire sau Încălzire Auto, compresorul şi ventilatorul 
interior este în funcţiune, iar pentru a opri unitatea, compresorul şi ventilatorul exterior îşi vor 
înceta funcţionarea. Planşa de ghidare superioară şi inferioară se roteşte în poziţie orizontală 
iar ventilatorul interior va funcţiona la viteză de ventilare inferioară iar 10 s mai târziu, 
unitatea se va opri. 

Ghid de funcţionare – Funcţionare generală 

Ghid de funcţionare – Funcţionare opţională

Introducerea funcţiilor speciale



Funcţionarea telecomenzii radio 
 

 Despre funcţia de dezgheţare  
La oprire, menţineţi tasta MOD timp de 2 secunde pentru a activa sau a dezactiva funcţia H1. După 
alimentarea cu energie electrică, starea presetată pentru funcţia H1 de dezgheţare est dezactivat. La 
activarea funcţiei H1 de dezgheţare, tubul Nixie cu afişaj în şir dublu de 8 cifre va afişa H1 sub starea 
de oprire.   Când reglaţi în modul de încălzire, tubul Nixie cu afişaj în şir dublu de 8 cifre se va afişa 
intermitent timp de 5 secunde la o frecvenţă de 1 afişare/sec. După afişarea intermitentă, telecomanda 
va afişa temperatura de încălzire presetată. În aceste 5 secunde, apăsarea tastei „+”, „-” sau 
„TEMPORIZATOR” va anula afişarea H1, iar tubul Nixie cu afişaj în şir dublu de 8 cifre va afişa 
temperatura presetată. Pentru a trece de la afişarea temperaturii în Celsius la Fahrenheit după 
activarea funcţiei H1 de dezgheţare, valoarea temperaturii la care se va trece va fi afişată înainte 
afişarea H1 după cele 5 secunde. 
 
 
 
 

1. Apăsaţi uşor  pentru a îndepărta capacul posterior al telecomenzii 

(Conform ilustraţiei).  

2. Scoateţi vechile baterii. (Conform ilustraţiei) 

3. Introduceţi două baterii AAA 1,5 V noi şi uscate şi acordaţi atenţie 

polarităţii. (Conform ilustraţiei) 

4. Cuplaţi capacul posterior al telecomenzii radio. (Conform ilustraţiei)  

 NOTĂ: 
Când  schimbaţi bateriile, nu folosiţi bateriile vechi sau baterii diferite în 

caz contrat fiind posibil să apară defecţiuni ale telecomenzii radio. 

 Dacă telecomanda radio nu va fi utilizată timp îndelungat, vă rugăm să 

le scoateţi şi nu lăsaţi lichidul care se scurge să deterioreze telecomanda 

radio.  
 Funcţionarea ar trebui să se afle în raza de recepţie. 

 Ar trebui amplasată la 1 m distanţă de televizoare sau de aparate audio 

stereo.  

 Dacă telecomanda radio nu funcţionează normal, vă rugăm să le 

scoateţi şi după 30 s să le introduceţi din nou şi, dacă nu funcţionează 

normal, vă rugăm să le schimbaţi. 

 

 
 
 

Dacă telecomanda radio este defectă, vă rugăm să folosiţi 
butonul de comutare manuală. În acest moment, unitatea va 
funcţiona în modul Auto, însă temperatura şi viteza de ventilare nu 
pot fi modificate.  Funcţionarea este cea prezentată mai jos. 

Pentru a deschide panoul, comutatorul manual se află pe 
cutia afişajului. 
● Porniţi unitatea: Unitatea fiind oprită, apăsaţi butonul iar aceasta 
va funcţiona imediat în modul Auto. Microcomputerul se va adapta 
la temperatura interioară pentru a selecta modul (Răcire, Încălzire, 
Ventilare) şi a crea efectul confortabil. 
● Opriţi unitatea: Unitatea fiind pornită, apăsarea butonului va 
scoate din funcţiune unitatea. 

 
 

 
 

Schimbarea bateriilor şi note 

Funcţionarea de urgenţă

Comutator manual 



Curăţarea şi întreţinerea 
 

 
 
 
 
Când curăţaţi panoul frontal, că rugăm să introduceţi cârpa în apă la o temperatură de 45 de grade 
sau mai puţin apoi uscaţi cârpa şi ştergeţi partea murdară.   
Notă: Vă rugăm să nu introduceţi panoul frontal în apă pentru că aceasta este format din componente 
ale microcomputerului şi schema electrică a acestuia.  
 
 
 
NOTĂ: Dacă în jurul instalaţiei de aer condiţionat există foarte mult praf, filtrele de aer trebuie curăţate de mai 
multe ori. După scoaterea filtrului, nu atingeţi muchiile unităţii interioare pentru a nu vă răni degetele. 
 

Scoateţi filtrul de aer 
În canalul panoului de suprafaţă deschideţi pentru a forma un 
unghi, trageţi filtrul de aer în jos şi scoateţi-l, conform Fig.  4 
(a, b). 

 
 

Curăţaţi filtrul de aer 
 Pentru a curăţa praful de pe filtre, puteţi fie să folosiţi un 

aspirator, fie să-l spălaţi cu apă călduţă şi detergent la o 
temperatură mai mică de 45 de grade şi uscaţi-l la umbră.    

 

 NOTĂ: Nu folosiţi niciodată apă la temperatură mai mare de 
45 de grade pentru curăţare, deoarece pot apărea deformări 
sau decolorări. Nu-l uscaţi niciodată la foc, deoarece se poate 
produce un incendiu sau pot apărea deformări.  

 
 
 

 
 

 

 Introduceţi filtrul de aer 
Reintroduceţi filtrele în direcţia indicată de săgeţi apoi puneţi 
capacul şi strângeţi-l. 

 
 

 

Atenţie 

• Decuplaţi alimentarea cu energie electrică înainte de a curăţa instalaţia de aer condiţionat în caz contrar 

fiind posibil să apară şocuri electrice.  

• Nu pulverizaţi niciodată apă pe unitatea interioară  şi pe cea exterioară în vederea curăţării deoarece 

aceasta ar putea cauza şocuri electrice  

• Lichidele volatile (de ex.: diluant sau benzină) vor deteriora instalaţia de aer condiţionat. (Astfel, ştergeţi 

unitatea cu o cârpă moale uscată sau cu o cârpă uşor înmuiată în apă şi lichid de curăţare).  

Curăţaţi panoul frontal 

Curăţaţi filtrul de aer (Recomandat la fiecare trei luni)



Curăţarea şi întreţinerea 
 
 
 
 

 Asiguraţi-vă că nimic nu blochează gurile de admisie şi de 
evacuare a aerului. 

  
 
 

Verificaţi dacă este bine racordat cablul de împământare.  
 

 Verificaţi dacă bateriile instalaţiei de aer condiţionat sunt 
schimbate. 

 Verificaţi dacă suportul de instalare al unităţii exterioare este 
deteriorat. Dacă este deteriorat, vă rugăm să contactaţi 
comerciantul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porniţi sursa de alimentare principală. 
 
 

 Curăţaţi filtrul şi carcasa unităţii interioare şi al celei exterioare. 
 

 

 Curăţaţi praful şi impurităţile de pe unitatea exterioară.  
 

  Revopsiţi părţile afectate de rugină ale unităţii exterioare pentru a preveni extinderea acesteia. 

  Acceptaţi paravanul special pentru a acoperi unitatea exterioară, pentru a evita pătrunderea apei 
pluviale şi a prafului în unitate cauzându-se astfel ruginirea acesteia.

 
 

Verificaţi înainte de utilizare

Întreţineţi după utilizare 



 

Depistarea erorilor 
 

 
 

Fenomen  Depistarea erorilor 
Instalaţia de aer condiţionat nu funcţionează 
imediat după restartare.  

•  După oprirea instalaţiei de aer condiţionat, aceasta 
nu va funcţiona timp de aproximativ 3 minute pentru a 
se proteja.  

 

 
După începerea exploatării evacuarea emană 
un miros neobişnuit.   

• Unitatea nu are un miros neobişnuit. Dacă acesta 
există, este cauzat de mirosul acumulat în mediu. 

 
• Metodă de soluţionare: Curăţarea filtrului. Dacă 

problema persistă, trebuie curăţată şi instalaţia de 
aer condiţionat. (Vă rugăm să consultaţi centrul de 
întreţinere autorizat). 

 
În timpul funcţionării se aude apă curgând. • Când instalaţia de aer condiţionat este pornită, 

atunci când funcţionează, iar compresorul se 
porneşte ori se opreşte, sau dacă unitatea se 
opreşte, este posibil să se audă un vârtej sau un 
clipocit; acest sunet este cauzat de scurgerea 
lichidului de răcire şi nu este o defecţiune. 

 
În modul RĂCIRE, uneori din gura de 
evacuare a aerului iese ceaţă. 

• Când temperatura interioară şi umiditatea sunt 
foarte mari apare acest fenomen. Este cauzat de 
faptul că aerul este răcit rapid. După ce 
funcţionează o perioadă, temperatura interioară 
şi umiditatea scad iar ceaţa va dispărea. 

 
La pornirea sau la oprirea unităţii se aud 
scârţâituri.  

• Acest lucru este cauza de deformarea plasticului 
din cauza modificărilor de temperatură.  

 
 

ATENŢIE

Nu încercaţi să reparaţi instalaţia de aer condiţionat pe cont propriu, deoarece aceasta 
va determina apariţia şocurilor electrice sau a incendiilor. Vă rugăm să verificaţi 
punctele de mai jos înainte de a solicita repararea instalaţiei, economisind astfel timp 
şi bani. 

Aşteaptă 



 

Depistarea erorilor 
 

Fenomen  Depistarea erorilor 
Unitatea nu funcţionează. •  A fost oprită alimentarea? 

• A ieşit fişa de reţea? 
• A fost declanşat dispozitivul de protecţie a 

circuitului? 
• Este tensiunea mai mare sau mai mică? 
  (Va fi testată de profesionişti) 
• Este folosit corespunzător TEMPORIZATORUL? 

 
 
 
Eficienţa Răcirii (Încălzirii) nu este bună. • Este setarea Temp. corespunzătoare?  

• Au fost blocate gurile de admisie sau de 
evacuare? 

• Este filtrul murdar? 
• Sunt ferestrele şi uşile închise? 
• Este viteza Ventilării setată la o valoare 

inferioară? 
• Există vreo sursă de căldură în cameră? 

Telecomanda radio nu funcţionează.  • Dacă unitatea este afectată de comutări 
neobişnuite sau frecvente între funcţii, uneori 
telecomanda nu poate funcţiona.  În acest 
moment, trebuie să scoateţi priza şi să o 
reintroduceţi. 

 
• Se află în raza de recepţie? Sau este blocată? 

Verificaţi dacă tensiunea telecomenzii radio este 
încărcată, în caz contrar trebuie să înlocuiţi bateriile. 

 
• Dacă telecomanda radio este deteriorată.  

 

 

Dacă în cameră curge apă. • Umiditatea aerului este ridicată. 
• Există exces de apă de condensare.   
• Poziţia de racordare a conductelor de golire a unităţii 

interioare este slăbită.  

 

Dacă există scurgeri de apă în unitatea 
exterioară. 

• Când unitatea funcţionează în modul RĂCIRE, 
conducta şi racordul acesteia acumulează 
condens din cauza răcirii apei.  

• Când unitatea funcţionează în modul Dezgheţare 
Auto, apa s-a dezgheţat şi s-a scurs.  

• Când unitatea funcţionează în modul 
ÎNCĂLZIRE, apa de pe schimbătorul de căldură 
s-a scurs.  

 

Unitatea interioară emite zgomot. • Sunetul pornirii sau opririi releului ventilatorului 
sau al compresorului.  

 
• Se va auzi când începe dezgheţarea sau când se 

opreşte funcţionarea. Acest lucru este cauzat de 
curgerea lichidului de răcire în sens invers. 

 

 

 

Defectare 



 

Depistarea erorilor 
 

Fenomen  Depistarea erorilor 
Unitatea interioară nu furnizează aer. • În modul ÎNCĂLZIRE, când temperatura 

schimbătorului de căldură interior este foarte 
joasă, acest lucru va opri furnizarea aerului 
pentru a preveni aerul rece.   (În 2 min) 

 
• În modul ÎNCĂLZIRE, când temperatura 

exterioară este joasă sau umiditatea este 
mare pe schimbătorul de căldură  exterior se 
formează multă gheaţă, iar unitatea o va 
dezgheţa în mod automat, acest lucru oprind 
furnizarea aerului de către unitatea interioară 
timp de 3 - 12 min.     
În cursul dezgheţării, va curge apă sau se vor 
produce aburi. 

 
• În modul de dezumidificare, uneori ventilatorul 

interior se va opri pentru a se evita 
reevaporarea apei de condensare, limitând 
creşterea temperaturii.   

 
 
 

Umezeală pe gura de evacuare a aerului.  • Dacă unitatea funcţionează timp îndelungat în 
condiţii de umiditate mare, umezeala se va 
condensa pe grilajul de evacuare a aerului şi 
se va scurge.   

 
 

 

 

Opriţi imediat orice funcţionare şi decuplaţi de la 
alimentare apoi contactaţi comerciantul în 
următoarele situaţii. 

 

 

 

În cursul funcţionării se aude un sunet strident. 
În cursul funcţionării sunt emise mirosuri 
îngrozitoare. 
În cameră curge apă. 
Întrerupătorul cu aer sau de protecţie se 
defectează des. 
În unitate a fost vărsată din greşeală apă sau 
altceva. 
Cablul de alimentare şi fişa de alimentare sunt 
neobişnuit de calde. 

Opriţi imediat orice funcţionare şi 
decuplaţi de la alimentare. 



 

Note privind instalarea 
 
 
 
 
 
1.  Instalarea unităţii trebuie efectuată de personal calificat în conformitate cu normele locale şi acest 

manual.   
2.  Înainte de instalare, vă rugăm să contactaţi centrul de întreţinere autorizat; dacă unitatea nu este 

instalată de centrul de întreţinere autorizat este posibil ca defecţiunile să nu se rezolve din cauza 
intermediarilor necorespunzători.     

3.  Când mutaţi unitatea, vă rugăm să contactaţi mai întâi Centrul de Întreţinere autorizat din regiunea 
dumneavoastră.    

 
 
 
Instalarea în locurile prezentate în continuare poate duce la apariţia unor defecţiuni. Dacă acest lucru 
nu poate fi evitat, vă rugăm să contactaţi centrul de întreţinere.: 

 Amplasaţi în locuri din care sunt emise surse de căldură puternică, de abur, de gaz inflamabil sau 
de obiecte volatile.  

 Amplasaţi în locuri unde sunt generate unde de înaltă frecvenţă de echipamente radio, aparate de 
sudură şi echipamente medicale.  

 Amplasaţi în locuri unde există salinitate ridicată, cum sunt zonele de coastă. 
 Amplasaţi în locuri în care în aer există ulei (ulei de maşină)  
 Amplasaţi în locuri în care există gaze sulfurate, cum sunt zonele cu izvoare calde.  
 Alte locuri în care există condiţii speciale. 

 
 
 

1. Gura de admisie şi de evacuare trebuie să fie la distanţă de surse de blocare; asiguraţi-vă că aerul 
poate fi furnizat în întreaga cameră.  

2. Alegeţi o poziţie în care apa de condensare poate fi evacuată cu uşurinţă iar locul poate fi racordat 
cu uşurinţă la unitatea exterioară.  

3. Alegeţi un loc care să nu fie accesibil copiilor. 
4. Puteţi alege un loc care să suporte greutatea totală şi vibraţiile emise de unitate. Şi care să nu 

sporească nivelul de zgomot. 
5. Asiguraţi-vă că lăsaţi destul spaţiu pentru a permite accesul în vederea întreţinerii periodice. 

Înălţimea locului de instalare ar trebui să fie de 250 cm sau mai mult faţă de podea. 
6. Alegeţi un loc la 1 m sau mai mult de televizoare şi alte dispozitive electrice.  
7. Alegeţi un loc în care filtrul poate fi scos cu uşurinţă. 
8. Asiguraţi-vă că instalarea unităţii interioare este conformă cerinţelor diagramei de dimensiuni 

pentru instalare.  
9. Nu folosiţi unitatea în imediata vecinătate a unei spălătorii, a unei băi sau a unui duş şi nici a unei 

piscine. 
 
 
 
1.  Alegeţi un loc în care zgomotele sau curenţii de aer emişi de unitate nu afectează vecinii, animale 

sau plante.  
2.  Alegeţi un loc în care aerisirea să fie suficientă.  
3.  Alegeţi un loc unde să nu existe obstacole care să acopere gura de admisie şi de evacuare. 
4.  Locul trebuie să suporte greutatea totală şi vibraţiile emise de unitatea exterioară şi să permită 

instalarea în condiţii de siguranţă. 
5.  Alegeţi un loc uscat, nu expuneţi la lumină solară directă şi nici la curenţi puternici. 
6.  Asiguraţi-vă că dimensiunea de instalare a unităţii interioare este conformă cerinţelor diagramei de 

dimensiuni pentru instalare, poate fi accesibilă în vederea întreţinerii şi a reparaţiilor.  
7.  Diferenţa de înălţime racordului conductelor trebuie să fie de până la 5 m, iar lungimea racordului 

conductelor de până la 10 m.  
8.  Alegeţi un loc care să nu fie accesibil copiilor.  
9.  Alegeţi un loc care să blocheze trecerea şi să nu afecteze planul de urbanism al oraşului. 

     Important! 

Cerinţe de bază pentru poziţia de instalare

Alegerea poziţiei de instalare a unităţii interioare

Alegerea poziţiei de instalare a unităţii exterioare



 
Note privind instalarea 
 
 
 
1.  Alimentarea cu energie electrică trebuie să aibă tensiunea nominală şi să fie un circuit numai AC, 

iar diametrul cablului de alimentare să fie respectat. 

2.  Nu trageţi cu putere cablul de alimentare. 

3.  Trebuie împământat în condiţii de siguranţă şi racordat la un dispozitiv de împământare special; 

instalarea trebuie efectuată de un profesionist.    

4.  Distanţa minimă a unităţii faţă de suprafaţa inflamabilă va fi de 1,5 m. 

5.  Dispozitivul va fi instalat în conformitate cu normele naţionale privind instalaţiile electrice. 

6.  La cablurile fixe trebuie racordat un comutator de deconectare a tuturor polilor prezentând un 

interval de contact de cel puţin 3 mm la toţi polii. 

7.  Includeţi un întrerupător cu aer de o capacitate corespunzătoare; consultaţi, în acest sens, tabelul 

de mai jos. Întrerupătorul cu aer trebuie să includă o funcţie de închidere magnetică şi la încălzire, 

evitându-se astfel scurtcircuitele şi supraîncărcarea.   (Atenţie: vă rugăm să nu folosiţi numai 

siguranţele pentru protecţia circuitului). 
 

Instalaţia de aer condiţionat (W) Capacitatea întrerupătorului cu aer 
07, 09 K 10 A 

12, 18, 24 K 16 A 
 
Notă: 

 Asiguraţi-vă că Axa zero sau Conductorul sub curent, precum şi cablul de împământare ale 

sistemului de alimentare nu pot fi conectate eronat; în diagramă nu trebuie să existe scurtcircuite şi 

conectarea trebuie să fie sigură.     

 conectarea eronată poate determina apariţia unui incendiu. 
 
 
 
 
 
1.  Instalaţia de aer condiţionat este un dispozitiv electric de tipul I; astfel, vă rugăm să luaţi măsuri de 

împământare în condiţii de siguranţă.   

2.  Cablul având culorile galben-verde al instalaţiei de aer condiţionat este cablul de împământare şi 

nu trebuie folosit în alt scop.  Acesta nu poate fi tăiat şi trebuie fixat cu o şurubelniţă, în caz contrar 

producându-se şocuri electrice.   

3.  Rezistenţa prizei de pământ trebuie să corespundă criteriilor naţionale.  

4.  Tensiunea de utilizare trebuie să ofere o bornă de împământare sigură. Vă rugăm să nu conectaţi 

cablul de împământare în următoarele locuri: 
 

 Conducta de apă a 
robinetului  Conducta de gaz.  Conducta de contaminare. 

 Alte locuri pe care personalul calificat le consideră nesigure. 

5. Modelul şi valoarea nominală a siguranţelor conform schiţei serigrafiate pe capacul siguranţei sau 

pe placa PCB. 

Cerinţe de siguranţă pentru dispozitivele electrice  

Cerinţe de împământare



 

Diagrama de dimensiuni pentru instalare 
 
 
 
 

 
 

Diagrama de dimensiuni pentru instalare 

Dimensiunea spaţiului necesar pentru instalarea 
adecvată a dispozitivelor inclusiv distanţele acceptate 
faţă de structurile învecinate    
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Montarea unităţii interioare 
 
 
 
 

1. Montaţi întotdeauna panoul posterior în poziţie orizontală. Având în vedere tava de colectare a apei unităţii 

interioare a fost adoptat modelul cu drenaj în dublu sens; la instalare, evacuarea tăvii de colectare a apei trebuie 

reglată puţin mai jos, adică, considerând că evacuarea tăvii este centrul unui cerc, unghiul inclus între vaporizator 

şi nivel trebuind să fie de 0 sau mai mare, adecvat pentru drenarea apei de condensare.      

2. Fixaţi panoul posterior în perete cu ajutorul 

şuruburilor. (Când este acoperit în prealabil cu 

granule de plastic). 

 

 3. Asiguraţi-vă că panoul posterior a fost fixat 

astfel încât să suporte greutatea unui adult de 

60 de kg şi, de asemenea, că greutatea este 

distribuită egal pe fiecare şurub. 

 
 
 
1. Faceţi orificiul pentru conducte (Ф55) în perete cu o pantă uşoară înspre 

partea exterioară. 
 

2. Introduceţi manşonul orificiului pentru conducte în orificiu pentru a preveni 

deteriorarea conductelor de contact şi a cablajului atunci când sunt introduse 

prin acesta. 
 

 
 
 

1. Pentru o bună drenare, furtunul de drenare trebuie amplasat pe o 

pantă descendentă.  
 
 

 

2. Nu răsuciţi şi nu îndoiţi furtunul de drenare şi nu inundaţi capătul 

acestuia cu apă. 

3. Când furtunul de drenare trece prin interior, acesta trebuie să 

acopere materialul de izolare. 
 

 
 
1.  Deschideţi panoul de suprafaţă. 

2.  Îndepărtaţi capacul firelor, Fig. 6. 

3.  Îndepărtaţi cablul de conectare la energia electrică şi cablul de control al semnalului (numai pentru 

unitatea de răcire şi de încălzire) de partea posterioară a unităţii şi trageţi-le în faţă prin orificiul 

pentru fire pentru conectare.  

4.  Cuplaţi legătura de interconectare la borne şi apoi fixaţi legătura cu un cablu de ancorare.  

5.  Instalaţi din nou clapa şi capacul firelor.  

6.  Montaţi panoul de suprafaţă. 

 

 

Instalarea panoului posterior

Instalaţi orificiul pentru conducte

Install the water drainage pipe

Conectarea firelor electrice interne şi externe
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Montarea unităţii interioare 
NOTĂ: 
 

 

 
 Firele electrice trebuie să fie conectate corect, în caz contrar pot apărea defecţiuni ale 

componentelor de rezervă. 
 Strângeţi şurubul bornelor pentru a preveni slăbirea. 
 După strângerea şurubului, trageţi uşor de fir şi verificaţi dacă este fixat.  
 În cazul în care cablul de împământare este conectat eronat, acest lucru poate cauza şocuri 

electrice.  
 Placa de strângere trebuie să fie fixată, apoi strângeţi legătura de conectare dacă nu este instalată 

bine pentru că poate pătrunde praful sau umezeala sau este posibil ca borna de conectare să fie 
afectată de forţele exterioare, iar acest lucru poate duce la apariţia incendiilor sau a şocurilor 
electrice. 

 

 
 Conductele pot fi orientate în exterior din dreapta, din 

poziţie posterioară dreapta, din stânga sau din poziţie 
posterioară stânga.  

 

1.  Când orientaţi conductele şi cablurile din partea stângă 
sau dreaptă a unităţii interioare, îndepărtaţi reziduurile de 
pe şasiu, dacă este cazul (Ilustrat în Fig. 7)  
 (1) Îndepărtaţi reziduurile 1 atunci când orientaţi numai 
firele;  
 (2) Îndepărtaţi reziduurile 1 şi 2 atunci când orientaţi atât 
firele cât şi conductele. 

2.  Scoateţi conductele din carcasă, înveliţi firele electrice şi 
pompa de apă cu bandă şi trageţi-le prin orificiul pentru 
conducte (Ilustrat în Fig. 8). 

3.  Prindeţi fantele de montare ale unităţii interioare de 
capetele superioare ale panoului posterior şi verificaţi dacă 
este fixat suficient (Ilustrat în Fig. 9) 

4.  Înălţimea locului de instalare trebuie să fie de 2 m sau mai 
mult faţă de podea. 

 

 

 

 

1.  Aliniaţi centrul manşonului conductelor cu vana 
corespunzătoare. 

 

 

2. Înşurubaţi manual manşonul şi strângeţi piuliţa cu cheia de 
piuliţe şi de cuplu, conform tabelului de mai jos:  

 

Diametru piuliţă 
hexagonală 

Cuplu strângere (N*m)  

Ф6 15~20 
Ф9,2 31~35 
Ф16 50~55 
Ф16 60~65 
Ф19 70~75 

 

NOTĂ: Racordaţi mai întâi conducta de conectare la unitatea 
interioară; aveţi grijă să nu îndoiţi conducta, să nu deterioraţi 
conducta de conectare; piuliţa de cuplare nu trebuie strânsă 
prea mult, în caz contrar fiind posibil să se producă scurgeri.  

Când conectaţi firele electrice, dacă lungimea firelor nu este suficientă, vă rugăm să conectaţi 
atelierul de service autorizat pentru a cumpăra fire electrice exclusive care sunt destul de lungi, 
deoarece nu sunt permise puncte de lipire pe fire.

Instalaţi unitatea interioară

Instalaţi conducta de racordare 

Stânga

Dreapta
Dreapta posterio

Stânga posterior

Cârlig fixare
Placă 
montare 

Planşetă 
montare

Conducta  unităţii 
interioare 

Piuliţă 
conică 

Conductă

Cheie 
piuliţe

Cheie 
cuplu 

Conductă gaz 
Fir electric 
conexiune externă

Conductă lichid

Reziduuri 1 
Reziduuri 2 Izolaţie 

conductă 
gaz 

În cele din urmă, 
acoperiţi cu bandă 

Pompa drenare apă

Izolaţie conductă



 
Montarea unităţii exterioare 

 
1.  Demontaţi mânerul plăcii din partea dreaptă a unităţii 

exterioare. 
 

2.  Scoateţi cablul de ancorare. Cuplaţi şi fixaţi cablul de 
conectare la energia electrică (pentru unităţile de răcire 
şi de încălzire, cuplaţi şi fixaţi cablul de conectare şi 
cablul de control al semnalului) la borne. 

3.  Fixaţi cablul de conectare la energia electrică cu un 
cablu de ancorare (pentru unitatea de răcire şi de 
încălzire, folosiţi cablul de ancorare pentru a fixa cablul 
de conectare la energia electrică şi cablul de control al 
semnalului). 

4. Asiguraţi-vă că fixarea cablului este bună. 
5. Montaţi mânerul. 
NOTĂ: 

 Cablarea eronată poate cauza defecţiuni ale 
componentelor de rezervă 

 După fixarea cablului, asiguraţi-vă că există spaţiu între 
conexiune şi locul de fixare de pe cablu. 

 
 
1.  Racordaţi furtunul de descărcare al vanei colectoare 
pentru încărcarea capătului vanei de joasă presiune 
(ambele vane de presiune înaltă/joasă trebuie să fie bine 
închise). 
2.  Cuplaţi racordul furtunului de încărcare la pompa de 

vid. 
3. Deschideţi complet mânerul vanei colectoare inferioare. 
4. Deschideţi pompa de vid pentru evacuare. La început, 
slăbiţi puţin piuliţa de cuplare a vanei de joasă presiune 
pentru a verifica dacă intră aer. (Dacă s-a modificat sunetul 
pompei de vid, valoarea aparatului de măsurat este 0). 
Strângeţi apoi piuliţa. 
5. Continuaţi evacuarea timp de mai mult de 15 min şi 
asiguraţi-vă că valoarea aparatului de măsurare este -1,0 
X 105 pa (-76 cm Hg). 
6. Deschideţi complet vanele de presiune înaltă/joasă.  
7. Îndepărtaţi furtunul de încărcare de la capătul de 
încărcare al vanei de joasă presiune.   
8. Strângeţi capacul vanei de joasă presiune. (Ilustrat în 
Fig.10). 
 
 
 

Condensul şi apa de dezgheţare formate în cursul 
încălzirii unităţii exterioare pot fi evacuate 
corespunzător prin conducta de drenare. 
Metoda de montare: fixaţi racordul de drenare în 
orificiul de Ф 25 al şasiului şi apoi racordaţi 
conducta de drenaj cu ajutajul de drenaj pentru ca 
apa de dezgheţare şi condensul să fie evacuate 
corespunzător.   

 

Instalaţia electrică

Purificarea aerului şi testarea scurgerilor 

Drenarea condensului din unitatea interioară (nu numai pentru răcire ) 

galben-
verde

albastru negru portocaliualbastru negru violet 

Conectare unitate 
interioară Conectare unitate 

interioară 

Numai răcire 

maro 
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galben-verde galben-
verde
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verde

galben-verde 

Conectare unitate 
interioară Conectare unitate 

interioară

Conectare unitate 
interioară

Conectare unitate 
interioară

albastru negru

albastru negru albastru negru maro portocaliuviolet

albastru negru portocaliuviolet 

Numai răcire 

Numai răcire 

Pompă încălzire

Pompă încălzire

Pompă încălzire

Mâner 

Vana 
colectoare Aparat 

măsură  Manometru

Mâner jos 
Furtun încărcare Furtun încărcare

Popă vid 

Vană joasă presiune

Şasiu 

Racord drenare 



 
Verificarea ulterioară instalării şi testarea funcţionării 
 
 
 
 

Elemente care trebuie verificate Defecţiune posibilă 

A fost fixată bine? Unitatea poate cădea, se poate mişca sau 

poate emite zgomot.  

Aţi făcut testul de verificare a scurgerilor de 

lichid de răcire? 

 

Poate determina o capacitate insuficientă de 
răcire (încălzire)  
 

Este suficientă izolaţia termică? Poate cauza condens şi scurgeri. 

Drenarea apei este bine realizată? Poate cauza condens şi scurgeri. 

Tensiunea corespunde celei nominale înscrisă 
pe tăbliţa de identificare? 

Poate cauza defecţiuni electrice sau 
deteriorarea componentei. 

Sunt instalaţia electrică şi racordul conductelor 
montate corect şi fixate? 

Poate cauza defecţiuni electrice sau 
deteriorarea componentei. 

A fost unitatea racordată la o conexiune de 

împământare sigură? 
Poate cauza scurgeri de energie electrică. 

Este specificat cablul de conectare la energia 

electrică? 

Poate cauza defecţiuni electrice sau 
deteriorarea componentei. 

Au fost acoperite admisia şi evacuarea? Poate determina o capacitate insuficientă de 
răcire (încălzire). 

A fost înregistrată lungimea conductelor de 
racordare şi capacitatea lichidului de răcire?  

Capacitatea lichidului de răcire nu este 

adecvată. 

 
 
 
 
 

 

1. Înainte de testarea funcţionării 

(1) Nu alimentaţi cu energie electrică înainte de finalizarea instalării.  

(2) Instalaţia electrică trebuie conectată corect şi în condiţii de siguranţă. 

(3) Vanele de închidere ale conductelor de racordare trebuie să fie deschise. 

(4) Toate impurităţile, cum sunt resturile sau scamele trebuie îndepărtate din unitate. 

 

2. Metoda de testare a funcţionării 
(1) Porniţi alimentarea cu energie electrică,  apăsaţi butonul „PORNIT/OPRIT” al 

telecomenzii radio pentru a porni funcţionarea. 
(2) Apăsaţi butonul MOD pentru a selecta RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE (nu este disponibilă 

numai Răcirea), VENTILARE, pentru a verifica dacă funcţionarea este normală. 

Verificarea ulterioară instalării 

Testarea funcţionării



 
Montarea şi întreţinerea unor filtre de sănătate 
 
 
 
 
1. Trageţi cu putere panoul într-un anumit 

unghi de la cele două capete ale 
panoului, în sensul indicat de săgeţi.  
Trageţi apoi filtrul de aer în jos şi 
scoateţi-l. (Vezi Fig. a). 

 

2.  Montaţi filtrul de sănătate pe filtrul de 
aer (conform Fig. b). Dacă filtrul de aer 
nu poate fi montat, vă rugăm să montaţi 
filtrul de sănătate pe carcasa frontală. 
(conform Fig. c). 

 
 
 

 
3. Montaţi filtrul de aer în mod 

corespunzător în direcţia indicată de 
săgeţi conform Fig. d şi închideţi capacul 
panoului.  

 
 
 
 
Scoateţi filtrul de sănătate înainte de curăţare şi reinstalaţi-l după curăţare conform 
instrucţiunilor de instalare. Acordaţi atenţie deosebită că filtrul cu ioni de argint nu 
poate fi curăţat cu apă, în timp ce filtrele cu carbon activ, cu fotocatalizator şi 
catalizator pentru conversie la temperaturi joase (LTC) şi eliminare de formaldehidă, 
ca-techin sau pentru eliminarea paraziţilor pot fi curăţate cu apă, însă nu cu peria sau 
cu lucruri ascuţite.  După curăţare, uscaţi-l la umbră sau la soare, dar nu îl ştergeţi. 
 
 
 
 
Durata de viaţă obişnuită a filtrului de sănătate este de un an în condiţii normale. Ca 
şi în cazul filtrului cu ioni de argint, nu este valabil atunci când suprafaţa sa devine 
neagră (verde).  
• Aceste instrucţiuni suplimentare sunt furnizate în legătură cu unităţile cu filtru de 
sănătate. Dacă ilustraţiile prezentate în acest manual sunt diferite de bunurile reale, 
cele din urmă vor prevala. Cantitatea de filtre de sănătate se va baza pe volumul real 
furnizat. 
 

Instrucţiuni de instalare

Curăţare şi întreţinere

Durata de viaţă

Filtru aer 

Filtru sănătate 

Filtru sănătate



 

 
 
 


