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Acest simbol indică faptul că ignorarea instrucţiunilor poate cauza fatalităţi sau 
daune grave. 

Acest simbol indică faptul că ignorarea instrucţiunilor poate cauza daune 
moderate persoanelor sau daune aparatului sau altor proprietăţi. 

AVERTISMENT 

Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta cuprinsă între 8 ani și peste, și de persoanele 
cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experiență și cunoștințe în cazul 
în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod 
sigur și să înțeleagă riscurile implicat. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și 
întreținerea nu trebuie să fie făcute de către copii fără supraveghere.

AVERTISMENTE LEGATE DE INSTALARE 

• Întrebaţi un distribuitor autorizat cum se instalează acest aparat de aer condiţionat. Instalarea 
necorespunzătoare poate duce la scurgeri de apă, şocuri electrice sau incendiu. 

• Toate reparţiile, întreţinerea sau relocarea acestor unităţi trebuie să fie efectuate de către un 
tehnician service autorizat. Reparaţiile necorespunzătoare pot duce la prejudiciu grav sau la erori 
ale produsului. 

AVERTISMENTE LEGATE DE FOLOSIREA PRODUSULUI 

• Dacă apare o situaţie anormală (cum ar fi miros de ars), opriţi imediat unitatea şi scoateţi-o din 
priză. Sunaţi la distribuitor pentru instrucţiuni pentru evitarea unui şoc electric, incendiului sau 
leziunilor.

• Nu băgaţi degetele, şuruburi sau alte obiecte în evacuarea sau orificiul de admisie al aerului. Acest 
lucru poate cauza leziuni, din moment ce ventilatorul se poate afla în stare de rotaţie la viteze mari.

• Nu folosiţi pulverizatoare inflamabile cum sunt fixativul de păr, lacurile sau vopselurile aproape de 
unitate. Acest lucru poate cauza incendiu sau combustie.

• Nu operaţi aparatul de aer condiţionat în locuri cu sau în jurul gazelor inflamabile. Gazele emise 
se pot aduna în jurul unităţii şi pot cauza explozii.

• Nu operaţi aparatul de aer condiţionat într-o cameră cu umiditate mare (ex. baie sau spălătorie). 
Acest lucru poate cauza şocuri electrice şi pot produce deteriorări ale produsului.

• Nu vă expuneţi corpul direct la aer rece pentru o perioadă prelungită de timp.

Siguranţă 
Precauţii Măsuri de siguranţă 

Citiţi măsurile de precauţie înainte de instalare 
 Instalarea incorectă datorată ignorării instrucţiunilor poate cauza deteriorări sau leziuni serioase  
Seriozitatea deteriorărilor sau leziunilor potenţiale este clasificată fie ca AVERTISMENT sau ATENŢIE. 

AVERTISMENT 

ATENŢIE 
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Siguranţă 
Precauţii 

AVERTISMENTE ELECTRICE 

• Folosiţi doar cordonul de alimentare cu energie specificat. Dacă firul de alimentare cu energie 
este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de către producător sau de către un agent service autorizat. 

• Păstraţi firul de alimentare cu energie curat. Eliminaţi orice praf sau murdărie care se acumulează 
pe sau în jurul ştecherului. Ştecherele murdare pot cauza foc sau şocuri electrice. 

• NU trageţi de firul de alimentare cu energie pentru a scoate unitatea din priză. Ţineţi bine de 
ştecher şi trageţi-l din priză. Trăgând direct de fir poate cauza deteriorarea acestuia şi asta poate 
duce la incendii sau la şocuri electrice. 

• NU folosiţi fire de extensie (prelungitoare), nu extindeţi manual cordonul de alimentare cu energie 
şi nu conectaţi alte aparate în aceeaşi priză cu aparatul de aer condiţionat. Conexiunile slabe 
electrice, izolarea necorespunzătoare și tensiunea electrică insuficientă pot provoca incendii.

AVERTISMENTE LEGATE DE CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

• Opriţi dispozitivul şi scoateţi din priză înainte de curăţare. Nerespectarea acestui avertisment 
poate cauza şocuri electrice. 

•  NU  curăţaţi aparatul de aer condiţionat cu cantităţi excesive de apă. 
• NU  curăţaţi aparatul de aer condiţionat cu agenţi de curăţare inflamabili. Agenţii de curăţare 

inflamabili pot cauza foc şi deformare. 

 ATENŢIE 

• Dacă aparatul de aer condiţionat este folosit împreună cu arzătoare sau alte dispozitive de 
încălzire, ventilați bine camera pentru a evita deficitul de oxigen. 

• Opriţi aparatul de aer condiţionat şi scoateţi unitatea din priză dacă nu intenţionaţi să-l folosiţi 
pentru o perioadă îndelungată de timp. 

• Opriţi aparatul de aer condiţionat şi scoateţi unitatea din priză pe perioada furtunilor. 
• Asiguraţi-vă că apa de condensare se poate scurge nestingherită din unitate. 
• NU operaţi aparatul de aer condiţionat cu mâinile ude. Acest lucru poate cauza un şoc electric. 
• NU folosiţi dispozitivul în alte scopuri decât scopul destinat. 
• NU să urcaţi sau puneţi obiecte pe unitatea exterioară. 
• NU permiteţi ca aparatul de aer condiţionat să opereze pe perioade lungi de timp cu uşi sau 

geamuri deschise sau dacă umiditatea este foarte mare. 
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Specificaţiile şi caracteristicile unităţii 1 
Părţile unităţii 

U
nitate 

Specificaţii 
şi C

aracteristici 

Fanta de 
ventilaţie 

Panou frontal 

Fereastra de 
afişaj 

“         ” timp de 3 secunde atunci când: 
• Temporizarea pornirii este setată 
• Caracteristicile Proaspăt, Oscilaţie, Turbo sau Silenţios sunt 

pornite 
“         ” timp de 3 secunde atunci când: 
• Temporizarea opririi este setată 
• Caracteristicile Proaspăt, Oscilaţie, Turbo sau Silenţios sunt 

oprite 
“         ” atunci când caracteristicile anti aer rece sunt pornite 

“         ” atunci când dezgheţaţi 

“         ” atunci când unitatea se autocurăţă 

“          ” atunci când protecţia împotriza înghţului este activată (unele 
unităţi) 

“          ” atunci când caracteristica de control WIFI este activată (unele 
unităţi) 

“          ”  
“          ”  
Atunci când funcţia ECO (unele unităţi) este activată,  

 luminează treptat unul câte unul ca -- 
 --     --setarea temperaturii-- ...... în interval de o secundă. 

NOTĂ: 

Cablul de alimentare 
(unele unităţi) 

Telecomanda 

Un ghid referitor la utilizarea telecomenzii cu infraroşu nu 
este inclus în acest pachet de documentaţie. 

La alte modele, unitatea va afişa setările d-voastre de temperatură. 
În modul Ventilator, unitatea va afişa temperatura camerei. 

Suport pentru telecomandă 
(unele unităţi) 

Explicaţiile codurilor 
de pe afişaje 
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Pentru optimizarea ulterioară a perfomanţei unităţii d-voastre, faceţi următoarele: 
• Păstraţi uşile şi geamurile închise. 
• Limitaţi folosirea energiei folosind funcţiile de temporizare a pornirii şi a opririi.  
• Nu blocaţi orificiile de intrare şi ieşire ale aerului. 
• Controlaţi regulat şi curăţaţi filtrele de aer. 

Tipul Viteză fixă 

U
nitate 

Specificaţii 
şi C

aracteristici 

Obţinerea performanţei optime 
Performanţa optimă pentru modurile Răcire, Căldură şi Uscat poate fi atinsă în următoarele intervale 
de temperatură. Atunci când aparatul de aer condiţionat este folosit înafara acestor intervale de 
temperatură, anumite caracteritici de protecţie se vor activa şi vor cauza ca unitatea să execute la 
un nivel mai scăzut decât cel optim. 

Tipul invertor divizat 

Temperatura 
camerei 

Temperatura 
camerei 17°-32°C (63°-90°F) O°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)

11°-43°C (52°-109°F)

18°-43°C (64°-109°F)

18°-52°C (64°-126° F)
(Pentru modelele tropicale 

speciale)

-7°-24°C (19°-75°F)

18°-43°C (64°-109°F)
-7°-43°C (19°-109° F)

(Pentru modelele cu sisteme de răcire la 
temperaturi scăzute)

18°-52°C (64°-126 °F)
(Pentru modelele tropicale speciale)

Temperatura 
exterioară 

Temperatura 
exterioară 

Modul Răcire 

17 °C - 32 °C 
(63 °F - 90 °F) 

0 °C - 50 °C 
(32 °F - 122 °F) 

-15 °C - 50 °C 
(5 °F - 122 °F) 
(Pentru modelele cu 
sisteme de răcire la 
temperaturi scăzute) 

 Modul Încălzire 

0 °C - 30 °C 
(32 °F - 86 °F) 

-15 °C - 30°C 
(5 °F - 86 °F) 

 Modul Uscat 

10 °C - 32 °C 
(50 °F - 90 °F) 

0 °C - 50 °C 
(32 °F - 122 °F) 

PENTRU UNITĂŢILE CU 
ÎNCĂLZITOR ELECTRIC 
AUXILIAR 
Atunci când afară  
temperatura este sub 0°C 
(32°F ), vă recomandăm 
să păstraţi unitatea 
conectată la energie tot 
timpul pentru a asigura 
derularea performanţei 
fără probleme. 
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NOTE LEGATE DE ILUSTRAŢII 
Ilustrațiile din acest manual sunt prezentate cu scopuri explicative. Forma actuală a unității de 
interior poate fi ușor diferită. Forma actuală va prevala. 

Pentru explicaţii detaliate pentru fiecare funcţie, 
consultaţi  Manualul pentru telecomandă. 

Alte caracteristici 

U
nitate 

Specificaţii 
şi C

aracteristici 

 Pentru explicaţii detaliate pentru 
funcţionalitatea avansată a unităţii (cum 
ar fi modul TURBO şi funcţiile sale de 
autocurăţare), consultaţi  Manualul pentru 
telecomandă.  

• Auto-repornire 
Dacă unitatea nu mai este alimenatată 
cu energie electrică, aceasta va reporni 
automat având setările anterioare de îndată 
ce aimentarea cu energie electrică va fi 
restabilită. 

• Anti-mucegai (unele unităţi) 
Atunci când opriţi unitatea din modurile Răcire, 
Automat (răcire) sau Uscare, aparatul de aer 
condiţionat va continua să funcţioneze la o 
putere foarte mică pentru a usca apa de condens 
și pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului. 

• Controlul Wi-Fi (unele unităţi) 
Controlul Wi-Fi vă permite să controlaţi 
aparatul d-voastră de aer condiţionat folosind 
telefonul mobil şi conexiunea la Wi-Fi. 

• Memorarea unghiului fantei de ventilaţie 
(unele unităţi) Atunci când porniţi unitatea 
d-voastră, fanta de ventilaţie îşi va relua 
automat unghiul anterior. 

•  Detectarea scurgerilor de agent refrigerant 
(unele unităţi) 
Unitatea interioară va afişa în mod automat 
pe ecran “EC” atunci când detectează o 
scurgere de agent refrigerant. 

 Pagina 8  



U
nitate 

Specificaţii 
şi C

aracteristici 

• Setarea unghiului fluxului de aer  

Setarea unghiului pe verticală al fluxului de aer 

NOTĂ REFERITOARE LA UNGHIURILE FANTEI 
DE VENTILAŢIE  
Atunci când folosiţi modurile RĂCIRE sau 
USCARE, nu setaţi fanta de ventilaţie la un 
unghi prea aproape de vertical pentru perioade 
lungi de timp. Acesta poate cauza ca apa să 
se condenseze pe lama fantei de ventilaţie, 
existând posibilitatea să cadă pe podea sau pe 
mobilier. (vezi Fig. 2.2) 

Atunci când folosiţi modul Răcire sau Încălzire, 
setarea fantei de ventilaţie la un unghi prea 
aproape de vertical poate reduce peformanţa 
unităţii datorită fluxului limitat de aer. 

Nu reglaţi manual fanta de ventilaţie. Acest lucru 
va cauza ca fanta de ventilaţie să îşi piardă 
sincronizarea. Dacă această situaţie apare, opriţi 
unitatea şi scoateţi-o din priză pentru câteva 
secunde, apoi reporniţi unitatea. Acest lucru va 
reseta fanta de ventilaţie. 

 ATENŢIE 
Nu puneţi degetele în sau aproape de partea 
suflantă şi de aspirație a unității. Ventilatorul 
de mare viteză din interiorul unităţii poate 
cauza leziuni. 

Setarea unghiului pe orizontală al fluxului de aer 

Tija deflectorului 

Interval 

În timp ce unitatea este pornită, folosiţi butonul 
OSCILARE/DIRECT pentru a seta direcţia (unghiul 
pe verticală) fluxului de aer. 
1. Apăsaţi butonul OSCILARE /DIRECT o singură 

dată pentru a activa fanta de ventilaţie. De 
fiecare dată când apăsaţi butonul, fanta de 
ventilaţie va fi ajustată cu 6°. Apăsaţi butonul 
până când direcţia dorită este obţinută. 

2. Pentru a face ca fanta de ventilaţie să oscileze 
sus-jos în mod continuu, menţineţi apăsat 
butonul OSCILARE/ DIRECT timp de 3 secunde. 
Apăsaţi-l din nou pentru a opri funcţionarea în 
mod automat. 

Unghiul pe orizonatlă al fluxului de aer trebuie să 
fie setat manual. Prindeţi tija deflectorului (vezi 
Fig.2.3) şi ajustaţi-o manual în direcţia preferată 
de d-voastră. Pentru anumite unităţi, unghiul 
orizontal al fluxului de aer poate fi setat prin 
telecomandă. Vă rugăm să consultaţi Manualul 
de utilizare al telecomenzii. 
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Atenţie: Nu păstraţi fanta de ventilaţie 
într-un unghi prea apropiat de verticală 
pentru perioade prea lungi de timp. Acest 
lucru poate cauza condensarea apei şi ca 
aceasta să picure pe mobilier. 

Fig. 2.2

Fig. 2.3 



Notă: Funcţia Repaus nu este disponibilă în 
modurile Ventilator şi Uscat. 

U
nitate 

Specificaţii 
şi C

aracteristici 

Setaţi 
temperatura 

Opţiunea de Repaus 

+/- 1 C/2 F +/- 1 C/2 F 

1h 1h 

Economisirea energiei pe durata repausului 

7 ore 
temporizator 
oprit 

Fig. 3.1 

• Opţiunea de Repaus 

Funcţia Repaus este folosită pentru a diminua 
utilizarea de energie în timp ce d-voastră dormiţi (şi 
nu aveţi nevoie de aceleaşi setări de temperatură 
pentru a rămâne în stare confortabilă). Această 
funcţia poate fi activată doar prin telecomandă.
Apăsaţi butonul Repaus atunci când sunteţi pregătit 
să mergeţi la somn. Atunci când este în modul 
Răcire, unitatea va creşte temperatura cu 1°C 
(2°F) după 1 oră şi va creşte cu un 1°C suplimentar 
(2°F) după încă o oră. Atunci când este în modul 
Încălzire, unitatea va micşora temperatura cu 1°C 
(2°F) după 1 oră şi va micşora suplimentar cu un 
1°C (2°F) după încă o oră.

Va menţine noua temperatură pentru încă 7 ore, 
atunci când unitatea se va opri în mod automat.
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Cum să utilizaţi unitatea fără a 
folosi telecomanda 

ÎNAINTE DE OPERAREA MANUALĂ 

Unitatea trebuie să fie oprită înainte de 
operarea manuală. 

Manual de utilizare (fără telecomandă) 2 
 ATENŢIE 

Acest buton este destinat doar în scopuri de 
testare şi de operare de urgenţă. Nu folosiţi 
această funcţie decât dacă telecomanda este  
pierdută şi este absolut necesar. Pentru 
a restabili operarea obişnuită, folosiţi 
telecomanda pentru a activa unitatea. 

O
perarea m

anuală 

Butonul de control manual 

În cazul în care telecomanda d-voastră nu mai 
funcţionează, unitatea d-voastră poate fi utilizată 
manual cu ajutorul butonului  CONTROL 
MANUAL  localizat pe uşa unităţii. Observaţi 
faptul că operarea manuală nu este o soluţie pe 
termen lung şi că este recomandată operarea 
unităţii prin telecomandă. 

Pentru a utiliza unitatea manual: 
1. Deschideţi panoul frontal al unităţii interioare. 

2. Localizaţi   Butonul de CONTROL MANUAL de 
pe partea dreaptă a unităţii. 

3. Apăsaţi butonul de CONTROL MANUAL o dată  
pentru a activa modul AUTOMAT FORŢAT. 

4. Apăsaţi  CONTROLUL MANUAL din nou  pentru 
a activa modul de RĂCIRE FORŢATĂ. 

5. Apăsaţi  butonul de CONTROL MANUAL a treia 
oară  pentru a opri unitatea. 

6. Închideţi panoul frontal. 
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Curățarea unităţii d-voastre interioare 

 ÎNAINTE DE CURĂŢARE SAU 
 ÎNTREŢINERE 

ÎNCHIDEŢI ÎNTOTDEAUNA SISTEMUL D-VOASTRĂ 
DE AER CONDIŢIONAT ŞI DECONECTAŢI-L DE LA 
ALIMENTAREA CU ENERGIE ÎNAINTE DE CURĂŢARE 
SAU ÎNTREŢINERE 

Îngrijire şi mentenanţă 3 

Folosiţi doar ţesături uscate şi moi pentru 
a curăţa unitatea Dacă unitatea este foarte 
murdară, puteţi folosi o cârpă înmuiată în apă 
caldă pentru a o curăţa. 

• NU utilizaţi chimicale sau cârpe tratate 
chimic pentru a curăţa unitatea 

• NU utilizaţi benzen, diluant pentru vopsea, 
pulbere de lustruire sau alţi solvenţi pentru a 
curăţa unitatea. Aceştia pot cauza crăparea 
sau deformarea suprafeţelor de plastic. 

• NU utilizaţi apă mai fierbinte de 40°C (104°F)
pentru a curăţa panoul frontal. Acest lucru poate 
cauza deformarea sau decolorarea panoului. 

Curăţarea filtrului d-voastră de aer 
Un aparat de aer condiționat înfundat poate 
reduce eficiența de răcire a unității dvs., și poate 
fi, de asemenea, dăunător pentru sănătate. 
Asigurați-vă că filtrul este curăţat o dată la 
fiecare două săptămâni. 
1. Ridicați panoul frontal al unității interioare. 

Filtrul de aer este sub partea superioară a 
grătarului orificiului de admisie pentru aer. 

2. Prindeţi de lamela de pe capătul filtrului, 
ridicați-o, apoi trageți-o spre d-voastră. 

3. Acum trageți filtrul afară. 
4. Dacă filtrul d-voastră are un filtru mic de 

împrospătare a aerului, desfaceți-l din filtrul 
mai mare. Curățați filtrul mic de împrospătare 
a aerului cu un aspirator portabil. 

5. Curățați filtrul de aer mare cu apă caldă şi 
săpun. Asigurați-vă că utilizaţi un detergent 
nu foarte puternic. 

 ATENŢIE 

6. Se clătește filtrul cu apă proaspătă, apoi se 
scutura excesul de apă. 

7. Uscaţi filtrul într-un loc răcoros, uscat, și nu îl 
expuneţi la lumina directă a soarelui. 

8. Când sunt uscate, re-prindeți filtrul de 
împrospătare a aerului la filtrul mai mare, 
apoi glisați-l înapoi în unitatea interioară. 

9. Închideți panoul frontal al unității interioare. 

Agăţătoarea filtrului 

Nu atingeți filtrul de împrospătare a aerului 
(plasma) timp de cel puțin 10 minute după 
oprirea aparatului. 

Îndepărtați filtrul de împrospătare a aerului 
din spatele filtrului mai mare (unele unități) 

 ATENŢIE 

Fig. 5.1 

Îngrijire şi 
m

entenanţă
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Întreţinere – Inspecţie 
ante-sezon 

Îngrijire şi 
întreţinere 

Memento de înlocuire a filtrului de aer 

După 2,880 de ore de folosire, fereastra de afişaj 
a unităţii interioare va afişa un „nF”. Acesta este 
un memento al faptului că trebuie să înlocuiţi 
filtrul. După 15 secunde, unitatea va reveni la 
afişajul său anterior. 

Pentru a reseta memento-ul, apăsaţi butonul 
LED de pe telecomanda d-voastră de 4 ori, sau 
apăsaţi  butonul de CONTROL MANUAL de 3 ori. 
Dacă nu resetaţi memento-ul, indicatorul “nF” va 
fi afişat când veţi reporni unitatea. 

 ATENŢIE 
• Orice operaţiune de întreţinere sau curăţare 

a unităţii exterioare trebuie să fie executată 
de către un distribuitor local sau de către un 
furnizor licenţiat de service. 

• Orice reparaţii ale unităţii trebuie să fie 
executate de către un distribuitor local sau 
de către un furnizor licenţiat de service. 
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După perioade îndelungate de nefolosire sau 
după perioade de utilizare frecventă, faceţi 
următoarele: 

Verificaţi cablurile să nu fie 
deteriorate 

 Curăţaţi toate filtrele 

Verificaţi să nu existe scurgeri            Înlocuiţi bateriile 

Asiguraţi-vă că nu există nimic care să blocheze orificiile de 
intrare sau evacuare pentru aer 

 ATENŢIE 

•Înainte de a schimba filtrele sau înainte de 
curăţare, opriţi unitatea şi deconectaţi de la 
alimentarea cu energie. 

•Atunci când eliminaţi fitrele, nu atingeţi 
părţile de metal din unitate. Marginile 
ascuţite de metal vă pot tăia. 

•Nu folosiţi apă pentru a curăţa partea internă 
a unităţii de interior. Aceasta poate distruge 
izolaţia şi poate cauza şocuri electrice. 

•Nu expuneţi filtrul la lumină directă a soarelui 
atunci când îl uscaţi. Acest lucru poate să 
contracte filtrul. 

Memento-uri pentru filtrele de aer (opţional) 
Memento-uri pentru curăţarea filtrelor de aer 

După 240 de ore de folosire, ecranul unităţii de 
interior va indica „CL” Acesta este un memento 
pentru curăţarea filtrului d-voastră. După 15 
secunde, unitatea va reveni la afişajul său 
anterior. 

Întreţinere - 
Perioade lungi de nefolosire 

Dacă plănuiţi să nu folosiţi aparatul de aer 
condiţionat pentru o perioadă îndelungată de 
timp, faceţi următoarele: 

Curăţaţi toate filtrele Porniţi ventilatorul până când 
unitatea este uscată complet. 

Pentru a reseta memento-ul, apăsaţi butonul 
LED de pe telecomanda d-voastră de 4 ori, sau 
apăsaţi butonul de CONTROL MANUAL  de 3 ori. 
Dacă nu resetaţi memento-ul, indicatorul “CL” va 
fi prezent când veţi reporni unitatea. 

Opriţi unitatea şi deconectați-o 
de la alimentarea cu energie. 

Scoateţi bateriile din 
telecomandă 



Problemă Cauze posibile

Unitatea nu porneşte 
atunci când apăsaţi 
butonul de pornire/
oprire

 Unitatea are o caracteristică de protecţie de 3-minute care 
previne ca unitatea să se suprasolicite. Unitatea nu poate fi 
repornită timp de trei minute după ce este oprită.

Unitatea trece din 
modurile Răcire/
Încălzire în modul 
Ventilator

Unitatea îşi poate modifica setările anterioare pentru a 
preveni formarea fenomenului de îngheţ în unitate. Odată ce 
temperatura creşte, unitatea va începe să funcţioneze din nou 
în modul selectat anterior.

Când temperatura setată a fost atinsă, unitatea opreşte 
compresorul. Unitatea va continua să funcţioneze când 
temperatura fluctuează din nou.

Unitatea interioară 
emite aburi albi

În regiunile umede, o diferenţă mare de temperatură dintre 
temperatura camerei şi aerul condiţionat poate cauza 
formarea aburilor.

Ambele unităţi, 
cea interioară şi ce 
exterioară emit aburi

Atunci când unitatea repornește în modul Căldură, după 
decongelare, aburi albi pot fi emişi din cauza umezelii 
generate de procesul de dezghețare

Probleme comune 

Depanare 4 

Următoarele probleme nu sunt defecţiuni şi în multe dintre situaţii nu necesită reparaţii. 

 Măsuri de siguranţă 
Dacă apare oricare dintre aceste situaţii, opriţi unitatea imediat! 
• Cablul de alimentare cu energie este deteriorat sau fierbinte în mod excepţional 
• Simţiţi miros de ars 
• Unitatea emite sunete puternice şi anormale 
• O siguranţă electrică sare sau întrerupătorul de circuit intervine în mod frecvent 
• Apă sau alte obiecte cad în sau din unitate 
NU ÎNCERCAŢI SĂ REZOLVAŢI ACESTE PROBLEME SINGURI! CONTACTAŢI FURNIZORUL DE 
SERVICE AUTORIZAT IMEDIAT! 

D
epanare 
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D
epanare 

Problemă 

Unitatea 
interioară emite 
zgomote 

Atât unitatea 
interioară 
cât şi cea 
exterioară 
scot zgomote

Unitatea 
exterioară emite 
zgomote 

Praf este emis 
fie din unitatea 
interioară, fie din 
cea exterioară 

Unitatea emite 
un miros 
neplăcut 

Ventilatorul 
unităţii exterioare 
nu funcţionează 

Funcționarea este 
neregulată, 
imprevizibilă, sau 
unitatea nu 
răspunde 
comenzilor. 

 Cauze posibile 

Un sunet de aer care iese cu viteză mare poate apărea 
atunci când fanta de ventilație îşi resetează poziția. 

Un sunet ascuţit poate să apară după rularea unității în 
modul ÎNCĂLZIRE din cauza dilatării și contractării pieselor 
din plastic ale unității. 

Un şuierat silenţios în timpul funcționării: Acest lucru este 
normal și este cauzat de gazele de agent refrigerant care 
curg prin cele două unități, interioare și exterioare. 

Un şuierat silenţios apare atunci când pornește sistemul, 
imediat cum s-a oprit din funcțiune, sau se produce 
dezghețarea: Acest zgomot este normal și este cauzat de 
oprirea agentului refrigerant sau de schimbarea direcției. 

Un sunet ascuţit: Dilatarea şi contracţia normală a părţilor 
de plastic şi metal cauzată de schimbările de temperatură 
pe durata funcţionării pot cauza zgomote ascuţite. 

Unitatea scoate sunete diferite în funcţie de modul său 
curent de funcţionare. 

Unitatea poate acumula praf pe durata perioadelor extinse 
de nefolosire care pot fi emise atunci când unitatea este 
pornită. Acesta lucru poate fi diminuat prin acoperirea 
unităţii pe durata perioadelor lungi de inactivitate. 

Unitatea poate absorbi mirosuri din mediu (cum este 
mirosul mobilierului, gătitul, fumatul, etc.) care vor fi emise 
pe durata funcţionării. 

Filtrele unităţii au mucegăit şi trebuie curăţate. 

Pe durata funcţionării viteza ventilatorului este controlată 
pentru a optimiza funcţionarea produsului. 

Interferenţele de la telefonul mobil cu telecomanda pot 
cauza probleme de funcţionare ale unităţii. În acest caz, 
încercaţi următoarele: 
• deconectaţi de la alimentarea cu energie, apoi reconectaţi. 
• apăsaţi butonul de pornire/oprire de la telecomandă pentru 

a reîncepe funcţionarea. 

NOTĂ: Dacă problema persistă, contactaţi un distribuitor local sau cel mai apropiat centru de 
service pentru clienţi. 
Furnizaţi-le o descriere detaliată a defecţiunii unităţii, precum şi numărului modelului deţinut de 
d-voastră.  
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Problemă Cauze posibile Soluţie

Răcire slabă 
Performanţă

Setările de temperatură pot 
fi mai mari decât tem-
peratura ambientului din 
cameră

Diminuaţi temperatura

Schimbătorul de căldură 
din unitatea de interior sau 
de exterior este murdar

Curățați schimbătorul de căldură 
afectat

Filtrul de aer este murdar
Se scoate filtrul și se curăţă în 
conformitate cu instrucțiunile 
aferente

Orificiul de admisie sau 
evacuare a aerului al 
oricărei unităţi este blocat

Opriţi unitatea, eliminaţi obstrucţia 
şi reporniţi-o

Uşile şi ferestrele sunt 
deschise

Asiguraţi-vă că toate uşile şi 
ferestrele sunt închise în timp ce 
unitatea funcţionează.

Căldură excesivă este 
generată de razele solare

Închideţi ferestrele şi draperiile pe 
duratele de căldură maximă sau 
de lumină solară puternică

Prea multe surse de 
căldură în încăpere 
(oameni, computere, 
electronice, etc.)

Reduceţi numărul de surse de 
căldură

Agent refrigerant puţin 
datorită utilizării pe 
perioade îndelungate sau 
scurgerii

Verificaţi să nu existe scurgeri, 
resigilaţi dacă este necesar şi 
completaţi cu agent refrigerant

Funcţia SILENŢIOS este 
activată

Funcţia SILENŢIOS poate 
reduce perfomanţa produsului 
prin reducerea frecvenţei de 
funcţionare. Opriţi 
Funcţia SILENŢIOS

Depanare 

D
epanare 

Atunci când problema apare, vă rugăm să verificaţi următoarele puncte înainte de a contacta o 
societate de reparaţii. 
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Problemă 

Unitatea nu 
funcţionează 

Unitatea porneşte şi 
se opreşte frecvent 

Perfomanţa de 
încălzire este 
scăzută 

Lumini indicatoare 
luminează intermitent în 
mod continuu 

Un cod de eroare 
apare pe ecranul 
unităţii interioare: 
• E0, E1, E2… 
• P1, P2, P3… 
• F1, F2, F3… 

 Cauze posibile 

Pană de curent (întreruperi 
în alimentarea cu energie) 

Alimentarea cu energie este 
oprită 
Siguranţa este arsă 

Bateriile telecomenzii sunt 
epuizate 

Protecţia de 3-minute a fost 
activată 

Temporizatorul este activat 

Există prea mult sau prea 
puţin agent refrigerant în 
sistem 

Gaze incompresibile sau 
umezeală au pătruns în 
sistem. 

Compresorul este defect 

Tensiunea este prea mare 
sau prea mică 

Temperatura exterioară este 
mai mică de 7°C (44.5°F) 

Aer rece intră pe uşă sau 
fereastră 

Agent refrigerant puţin 
datorită utilizării pe 
perioade îndelungate sau 
scurgerii 

 Soluţie 

Aşteptaţi ca alimentarea 
cu energie să fie  
restabilită 
 Porniţi alimentarea cu 
energie electrică 
 Înlocuiţi siguranţa 

Înlocuiţi bateriile 

Aşteptaţi trei minute după 
repornirea unităţii 

 Opriţi temporizatorul 

Verificaţi să nu existe 
scurgeri şi reîncărcaţi 
sistemul cu agent 
refrigerant. 

Evacuaţi şi reîncărcaţi 
sistemul cu agent 
refrigerant 

 Înlocuiţi compresorul

Instalaţi un manostat 
pentru a regla tensiunea 

Folosiţi dispozitive 
auxiliare de încălzire 

Asiguraţi-vă că toate uşile 
şi ferestrele sunt închise 
pe durata utilizării 

Verificaţi să nu existe 
scurgeri, resigilaţi dacă 
este necesar şi completaţi 
cu agent refrigerant 

Unitatea poate să se oprească sau poate continua să 
funcţioneze în siguranţă. Dacă lampa indicator continuă 
să lumineze intermitent sau apare un cod de eroare, 
aşteptaţi circa 10 minute. Problema se poate rezolva 
de la sine. Dacă nu, deconectaţi de la alimentarea cu 
energie, apoi conectaţi din nou. Porniţi unitatea. 
Dacă problema persistă, deconectaţi alimentarea cu 
energie electrică şi contactaţi cel mai apropriat centru de 
service pentru clienţi. 

NOTĂ: Dacă problema d-voastră persistă după executarea verificărilor şi diagnosticărilor de 
mai sus, opriţi imediat unitatea şi contactaţi un centru autorizat de service. 

D
epanare 
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Directivele Europene de Eliminare 

Eliminarea aparatelor în pădure sau în alte împrejurimi naturale reprezintă un pericol pentru 
sănătatea d-voastră şi este dăunător pentru mediu.  Substanţe periculoase se pot scurge în 
apa freatică şi pot intra în lanţul trofic. 

Elim
inare 

Inform
aţii 

 Acest aparat conţine refrigerant şi alte materiale potenţial periculoase. Atunci când eliminaţi acest 
aparat, legislaţia impune tratarea şi colectarea specială. NU aruncaţi acest produs împreună cu 
gunoiul menajer sau ca deșeu municipal nesortat 
Atunci când eliminaţi aceste aparate, aveţi următoarele opţiuni: 

• Eliminaţi aparatul la unitatea municipală de colectare a deşeurilor electronice special destinată. 
• Atunci când achiziţionaţi un nou aparat, distribuitorul va colecta vechile aparate gratis. 
•Producătorul va colecta vechile aparate gratis. 

•Vindeţi aparatul colectorilor certificaţi de metale vechi  . 

Observaţie specială 
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Designul şi specificaţiile fac obiectul modificărilor fără notificarea anterioară pentru 
îmbunătăţirea produsului. Consultaţi agenţiile de vânzări sau producătorul pentru detalii. 
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