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                                      MANUAL DE EXPLOATARE 

                                      
Instalație de aer condiționat Sistemul Split

                                      Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de exploatare înainte 
                                      de a începe utilizarea
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                                      Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele înainte de a folosi echipamentul!

                                      Măsuri de precauție

                                      ATENȚIE

★ În cazul în care simțiți 

       mirosul fumului imediat 

       deconectați instalația de aer 

       condiționat și luați legătura 

       centrul de deservire

★ Nu atingeți echipamentul 

       cu mâinile umede

Feriți cablul electric și cel 

de legătură dintre blocuri de 

la deteriorări. În cazul în 

care izolația cablului este 

deteriorată, adresați-vă la 

centrul de deservire, pentru 

a fi schimbat. Este intrzisă 

folosirea echipamentului cu 

cablul deteriorat

★

Aceasta poate aduce la 
curentare

În cazul în care nu veți face 
aceasta, echipamentul poate 
să se deterioreze, să facă scurt-
circuit, și să provoace incendiu

★ Nu folosiți cablul electric 

deteriorat sau cablul, care 

nu corespunde cerințelor de 

securitate electrică sau 

contra incendiilor

★ Dacă plănuiți să nu folosiți 

instalția de aer condiționat 

într-o perioadă mai 

îndelungată, deconectați 

echipamentul de la rețea.

★ Folosiți cablul electric, care 

corespunde cerințelor de 

securitate electrică și 

împotriva incendiilor

Se poate întâmpla astfel, că în 
bloc se acumulează praful, 
care poate facilita încălzirea, 
apariția scurtcircuitelor sau a 
incendiilor

Se interzice folosirea 
prelungitoarelor

În caz contrar poate să 
izbucnească incendiul din 
cauza supraîncălzirii cablului 
de alimentare

★ Dacă tensiunea curentului 

electric a rețelei este prea 

mare, aceasta poate 

conduce la deterirarea 

echipamentului. Dacă 

tensiunea rețelei este prea 

mică, compresorul poate să 

vibreze puternic, și aceasta 

poate conduce la 

deteriorarea dânsei. 

De asemenea aceasta poate 

conduce la cazul în care nu 

vor funcționa compresorul 

și componentele electrice 

a sistemului 

★ Sursa de alimentare trebuie 

să corespundă specificației 

instalației de aer condiționat 

și să fie echipat cu siguranță 

electrică automată 

corespunzătoare 

nominalului. 

Nu întrerupeți și nu alimentați

instalația de aer condiționat 

prea des 

★ Înainte de curățarea 

instalației de aer condiționat, 

vă rugăm să-l deconectați 

de la rețea

Nerespectarea acestei reguli 
poate conduce la electrocutare

opriți 
alimentarea
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                                      Măsuri de siguranță

★ Convingeți-vă că 

       echipamentul este 

       conectat cu siguranță 

       la împământar

Pentru asigurarea siguranței 

personale, deconectați 

instalația de aer condiționat 

de la rețea înainte de 

deservirea dânsei, reparării 

și curățării, și de asemenea 

dacă plănuiți să nu o folosiți 

o perioadă de timp 

îndelungată

★ Stabiliți temperatura cea 

mai potrivită

★

Praful acumulat poate conduce 
la apariția incendiilor

Folosirea echipamentului fără 
de împământare poate 
conduce la electrocutar

Stabiliți temperatura 
încăperii cu 5 °C mai 
mică, decât cea de 
mediului

Aceasta va reduce consumul 
de energie electrică

 Nu blocați curenții de aer la 

 ieșirea și intrarea în 

 echipament.

Păstrați materialele 

inflamabile cât mai departe 

de instalația de aer 

condiționat. Nu folosiți focul 

deschis în apropierea 

echipamentului

★

Aceasta va influența asupra 
eficacității lucrului echipamentului 
și poate conduce la defectarea 
dânsului

Aceasta influențează asupra 
eficacității lucrului instalației 
de aer condiționat

Aceasta poate cauza incendii 
sau explozii

★Nu lăsați deschise ferestrele 

și ușile o perioadă mai 

îndelungată în timpul 

folosirii instalației de aer 

condiționat

★

GAZ

 Nu amplasați niumic și nu 

 stați pe blocul exterior

 Nu reparați instalația de aer 

 condiționat independent

★

Aceasta poate cauza 
accidentarea

Blocul amplasat incorect poată 
să cadă și să cauzeze 
accidentarea

Aceasta poate aduce la 
apariția incendiului sau 
electrocutare. Adresați-vă la 
Centrele de deservire 
autorizate

★Amplasați blocul exterior pe 

o fundație sau fixare sigură

★
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                                      Măsuri de precauție

Nu folosiți cablul răsucit sau deteriorat. 

Dacă cablul este deteriorat, atunci, vă 

rugăm să contactați centrul de deservire 

pentru schimbarea lui

★ Pentru schimbarea direcției curentului de aer 

orizontal folosiți telecomanda

★

Jaluzele verticale       Jaluzele orizontale

Nu introduceți mâinile sau obiectele 

voluminoase în orificiile captării și alimentării 

cu aer

★ Nu amplasați animale sau plante sub jetul de 

aer din instalația de aer condiționat.

★

Aceasta poate aduce la 
accidente sau deteriorarea 
echipamentului Aceasta poate afecta

Nu vă găsiți sub jetul de aer rece mai mult 

timp.

★ Nu folsiți instalația de aer condiționat cu alte 

scopuri, spre exemplu pentru răcirea 

produselor alimentare sau uscarea 

îmbrăcămintei

★

Aceasta poate 
afecta starea sănătății

Nu stropiți cu apă instalația de aer condiționat★ Nu folosiți focul deschis aproape de instalația 

aer condiționat

★

Aceasta poate cauza 
deteriorarea sau electrocutarea

Aceasta poate cauza intoxicarea cu monooxid 
de carbon
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                                      Denumirea părților instalației de aer condiționat

                                      Blocul interior

                                      Intrarea aerului
(1)(3)

                                      Ieșirea aerului
(4) (5)

(6)
(7)

(2)

                                    Afișările pe display

: Răcire

: Uscare

: Încălzire

: Alimentare

: Reglarea temperaturii

                                    Blocul exterior

(8)

(9)

(10)

                                     

Cablu de alimentare 

Telecomandă 

Panoul anterior 

Filtru 

Jaluzele orizontale 

Penterarea peretelui 

Bandă izolatoare 

Conectarea cablurilor 

Scurgerea condensului 

Scurgerea

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

                                      Intrarea aerului

                                      Ieșirea aerului
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                                     Telecomanda (Tipul 1)

                              Funcție «I feel» 
«Auto» 
Mod Silențios 

                                   Viteza ventilatorului 

                                   Mod «TURBO» 

                                Semnal 

                                  Regimurile de lucru 

                              Ventilație 

                              8C Heating 

                              Plasma rece 

                              Setări de temperatură 

                            "Auto"

"Răcire"

"Izsushavane"

"Ventilator"

"Încălzire" 
                              Тemperatură 

                              Setările de timp 

                              Blocarea pentru copii 

                              Sus / jos mișcare jaluzelele 

                               Stânga mișcare / dreapta a 
                               jaluzelele 

                             Mod «SLEEP» 
                              Iluminare din spate  

                              Funcție «X-FAN»  

                                  Indicatorul temperaturii 

                              Temperatura setată  

                               Temperatura mediului 

                              Temperatura în 
                              încăpere



FAN AUTO

OPER

HEALTHAIR

FILTER

TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO

TEMP TIMER

SLEEP LIGHT
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FAN
OPER

AUTO

HEALTHAIR

FILTER

TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY
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                                      Telecomanda (Tipul 2)

                               Iluminare din spate  

                              Blocarea pentru copii 

                                   Viteza ventilatorului 

                                   Mod «TURBO» 

                                Semnal 

                             Funcție «X-FAN» 

                              Plasma rece 

                              Setări de temperatură 

                              Timer Porn./Opr. 

                              Setările de timp 

                              Sus / jos mișcare jaluzelele 

                               Stânga mișcare / dreapta a 
                               jaluzelele 

                              Mod «SLEEP» 

                                  Indicatorul temperaturii 

                              : Temperatura setată 

                               : Temperatura mediului 

                              : Temperatura în încăpere

                                  Regimurile de lucru 

                                   "Auto"

"Răcire"

"Izsushavane"

"Ventilator"

"Încălzire" 
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                                      Telecomanda (Tipul 3)

                                   Viteza ventilatorului 

                                Semnal 

                              Iluminare din spate 

                              Setări de temperatură 

                              Setările de timp 

                              Blocarea pentru copii 

                             Funcție «X-FAN» 

                                   Mod «TURBO» 

                              Timer Porn./Opr. 
                              Setările de timp 

                         Mod«SLEEP» 

                              Sus / jos mișcare jaluzelele 

                                  Indicatorul temperaturii 

                              Temperatura setată 
                               Temperatura mediului 

                              Temperatura în 
                              încăpere

                                  Regimurile de lucru 

                                   "Auto"

"Răcire"

"Izsushavane"

"Ventilator"

"Încălzire" 
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                                      Telecomanda (Tipul 4)

                             Setările de timp 

                                   Mod «TURBO» 

                             Funcție «X-FAN» 

                                   Viteza ventilatorului 

                                Semnal 

                            Ventilație 

                              8C Heating 

                              Plasma rece 
                              Setări de temperatură 

                              Тemperatură 

                              Mod «SLEEP» 

                              Blocarea pentru copii 

                              Sus / jos mișcare jaluzelele 
                               Stânga mișcare / dreapta a 
                               jaluzelele 

                           Batariya 
                            Umiditate 

                             Funcție «I feel» 

                              Modul silențios 
                                  Indicatorul temperaturii 

                              Temperatura setată  

                               Temperatura mediului 

                              Temperatura în 
                              încăpere

                                  Regimurile de lucru 

                                   "Auto"

"Răcire"

"Izsushavane"

"Ventilator"

"Încălzire" 

«Auto» 
Mod Silențios 
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                                      Telecomanda (butoanele de comandă)

                                      ON/OFF (inclus. ON / OFF).

                                    Tastați pentru pornirea și oprirea funcționării

                                      
Tastați pentru rducerea temperaturii

                                      Tastați pentru creșterea temperaturii

                                      MOD MODE 
                                     Tastați pentru selectarea regimului de funcționa
                                     (AUTO / COOL / DRY / FAN/HEAT).

                                      FAN (Ventilare)
                                    Tastyați pentru schimbarea vitezei de rotație 
                                    a ventilatorului

                                      SWING (Jaluzele) butonul 
                                      butonul                                       (realizate numai în seria 

                                     Vip Inverter)
                                     Tastați pentru schimbarea unghiului de 
                                     direcționare a curentului de aer.  

                                      I FEEL 
                                      Tastați pentru stabilirea regimului  «I feel».

                                      buton HEALTH|SAVE, 
                               butonul  Humidity/Health

                                      Apăsați pentru a comuta în modul

                                      "Plasma rece»;

                                      SAVE - Funcția de funcționare economică

                                             (Ventilație) - nici o funcție.

                                             

                                      Tastați pentru setarea regimului nocturn.

                                      Tastați pentru selectarea indicatorilor 
                                      temperaturi

                                      CLOCK (ceas)
                                     Tastați pentru setarea timpului

                                      Butonul  TIMER, TIMER-ON, 
                                      TIMER-OFF, T-ON, T-OFF

                                     Timer pornit sau oprit
                                      instalația de aer condiționat.

                                      Tastați pentru pornirea/oprirea 
                                      funcției TURBO

                                      LIGHT (backlit)                                      
Faceți clic pe sau off
o unitate de interior cu iluminare din spate.

                                  Funcția de autocurățre a schimbătorului 
                                  de căldură a blocului interior    

                                     (Numai pentru seria Vip Inverter)

                                       Tastați butonul și țineți-l apăsat 3 sec. 
                                       pentru activarea și setarea funcției 
                                       Wi-Fi

  
                                     (Numai pentru seria Vip Inverter)

                                      Setarea parametrilor pentru 
                                      regimul “Răcire”

                                     (Numai pentru seria Vip Inverter)
                                      
Setarea parametrilor pentru 
regimul “Încălzire”

                                   este realizată nu la toate modelele

                                      AIR ( Ventilare)



10

 

TURBO

X-FAN
 

 
     

I FEEL

8°  HEATING

FAN SPEED

   
   

   
 

TEMP

SWING

  
  

MODE

LIGHT 

SLEEP

17

  

    
  
     

                                      Telecomanda (pictogramele de pe disply-ul telecomenzii)

Fiecare tastare a butonului MODE schimbă 
regimul de lucru a instalației de aer condiționat: 

Automat, 
Răcire,
Uscare, 
Ventilare, 
Încălzire. 

Afișează, că regimul SLEEP este activ. 
Tastați încă o dată, dacă doriți să îl 
deconectați.

Apare la tastarea butonului LIGHT pentru 
activarea iluminării. Pentru deconectare 
tastați butonul încă o dată.

Tastați butonul TEMP. 
Afișează temperatura dorită (setată), 

Аfișează temperatura curentă în încăpere, 

Afișează temperatura mediului (realizat nu 
în toate Absența semnului înseamnă, că la 
următoarea tastare parametrii afișați vor 
merge într-un ciclu nou).

Apare la tastarea butonului SWING.

 BLOCARE

Apare la tastarea concomitentă a butoanelor 
«+» și «-»
Тastați încă o dată, pentru a debloca.

TIMER
După tastarea butonului TIMER ON sau 
TIMER OFF începe să clipească timpul, pe 
care este decalat startul sau oprirea 
echipamentului.

INDICATORUL TEMPERATURII
Afișează temperatura setată. În regimul 
SAVE în locul cifrelor vor fi afiște literele SE.

VENTILARE

Тази функция не е налична във всички 
модели.

PLASMA RECE
Apare la tastarea butonului              
              și activării regimului. 

Apare la tastarea butonului X-FAN și 
activează regimul. Pentru deconectare 
tastați butonul încă o dată.

Apare la tastarea butonului TURBO și 
activează regimul. Pentru deconectare 
tastați butonul încă o dată.

Fiecare tastare a butonului FAN schimbă 
viteza de rotire a ventilatoruli instalației de 
aer cndiționat AUTO-LOW-MED-HIGH
(Automată – Joasă – Medie – Înaltă).

Apare la tastarea butonului I FEEL și 
activează regimul. Pentru deconectare 
tastați butonul încă o dată.

Apare la tastarea concomitentă a butoanelor 
TEMP și CLOCK în regimule 
HEAT (încălzire).  
Funcția «8 ° C» implică automat porniți 
instalația de aer condiționat în acest mod,
dacă temperatura camerei
va scădea la 8 ° C
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I FEEL

ON/OFF

MODE

+

FAN

       

       
       

       

         

       
       

         

  

OFF

Auto

Auto

AUTO COOL FANDRY HEAT

OFF

                                      Telecomanda

                                     Descrierea telecomenzii
Faceți clic pe butonul pentru a începe exploatarea, și din nou să-l oprească.
Când afișajul LCD indicatorul de aer conditionat
Unitate interioara devine roșu       .      

Tastați butonul pentru reducerea temperaturii dorite în încăpere. Menținerea butonului apăsat 
îndealungul a 2 secunde, va reduce valoarea temperaturii setate. În regimul AUTO 
temperatura setată nu se reglează.

Tastați butonul pentru creșterea temperaturii dorite în încăpere. Menținerea îndealungul a 2
secunde mărește valoarea temperaturii setate. În regimul AUTO temperatura nu se reglează. 

De fiecare dată când tastați butonul regimul se schimbă succesiv
( Automat – Răcire – Uscare – Ventilare – Încălzire )  

În regimul AUTO (Automat) temperatura setată nu se afișează pe display și instalația de aer 
condiționat va selecta automat regimul de lucru, luând în considerare temperatura curentă în 
încăpere, pentru a o menține în zona de confort.

Acest buton se folosește pentru setarea vitzei de lucru a ventilatorului succesi

Regimurile pentru seriile Vip Inverter, Arctic Design, Arctic Inverter, Inverter Consol

viteza redusă                   Viteza medie scăzută                    medie viteza

                          viteza medie                         mare viteza

                           turbo        Auto (AUTO), tăcut

SWING, buton              buton

Apăsați butonul pentru a schimba direcția fluxului de aer în cameră. orice
Apăsarea butonului schimbă direcția fluxului de aer în ordine, așa cum se arată în desen.

Balansarea jaluzelelor în sus/jos:                       Nalyavo / trafic nadyasno pe zhuluzite

                                                                                 (Numai pentru seriaVip Inverter)

Tastați butonul  «I FEEL» pe telecomandă. Instalația de aer condiționat setează automat 
temperatura în funcție de indicii sesorului de temperatură a telecomenzii.
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SLEEP
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HEALTH|SAVE

INTELLIGENT INTELLIGENT cancel
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Tastați butonul activarea regimului 

La tastarea butonului prima dată funcția ventilație          Dacă este tastată a doua oară, 

atunci  ambele regimuri:       și       .  Presă al treilea transformă funcția de plasmă rece  

"Plasma rece" (Function "Air»      nu este implementat).

La tastarea părții stângi a butonului Health pe display alternativ sunt afișați indicatorii 
Air-Health-Air Health. Plasma rece este activă dacă se afișează indicatorul Health. Partea 
dreaptă a butonului Save activează funcția de economie a energiei electrice și pe disăplay 
este afișat indicatorul SE. În regimul de economie a energiei electrice instalația de aer 
condiționat în mod automat menține temperatura de 25ºC, în același timp este blocată 
posibilitatea  setării altei temperaturi.

Humidity/Health (Pentru seria seria Vip Inverter)
Apăsați butonul și modul de afișare este activat "plasma rece"

Funcțiunea ”SLEEP” (”SOMN”) se cuplează pentru odihna și somn.
Funcțiunea are trei regimuri Sleep 1           Sleep 2           și Sleep 3        
(Regimul Sleep 4            - numai pentru seriile Vip Inverter)
Funcția Jrdinea de lucru a instalației de aer condiționat în cazul când funcția Sleep 1 în 
regimul de răcire sau de uscare:
Temperatura setată crește automat cu 1 °C după prima oră 
a funcționării, și cu 2 °C după două ore a fucționării. Îndealungul timpului următor a funcționării 
temperatura setată nu se v-a schimba.Ordinea funcționării instalației de aer condiționatîn 
cazul pornirii funcției Sleep 2 în regim de răcire:

a) Dacă temperatura aerului se găsește în diapazonul 16-23 °C, atunci după prima
   oră a funcționării temperatura setată în mod automat va crește cu câte 1 °C. Îndealungul a
   următoarelor ore cu 3 °C. După 7 ore de funcționare temperatura setată se va reduce
   cu câte 1 °C și nu se va schimba îndealungul timpului următor.
b) Dacă temperatura aerului se găsește în diapazonul 24-27 °C, atunci după prima oră a 
   funcționării temperatura setată în mod automat va crește cu câte 1 °C. Cu 2 °C după două ore 
   de funcționare. După 7 ore de funcționare temperatura setată se va reduce cu câte 1 °C și nu 
   se va schimba îndealungul timpului următor.
c) Dacă temperatura aerului se găsește în diapazonul 28-29 °C, atunci după prima oră a 
   funcționării temperatura setată în mod automat va crește cu câte 1 °C.  Dup 7 ore de 
   funcționare temperatura setată se va reduce cu câte 1 °C și nu se va schimba îndealungul
   timpului următor.
d) Dacă temperatura aerului este de 30 °C, atunci după 7 ore de funcționare temperatura setată
   se v-a reduce cu 1 °C și nu se schimbă îndealungul timpului următor.
În regimul Sleep 3 temperatura se setează manual pentru fiecare oră.
Ordinea programării regimului Sleep 3:

1) Tastați și țineți apăsat butonul TURBO atâta timp, până când pe display se v-a afișa
   înscrisul ”1 hour” (1-a oră).
2) Cu butoanele «–» «+» setați valoarea temperaturii pentru prima oră de funcționare.
3) Tastați butonul TURBO pentru confirmare
4) După confirmare pe display se v-a afișa înscrisul «2 hour» (2-a oră).
   Cu ajutorul butoanelor «–» «+» setați valoarea temperaturii pentru a doua oră de funcționare.
5) Reglați, în acest fel, temperatura setată pentru următoarele ore de la a 3-a pânăla a 8-a ore.
6) În regimul de reglare, dacă îndealungul a 10 secunde nu este începută setarea temperaturii,
   telecomanda în mod automat se reîntoarce la regimul de lucru.
7) Pentru a ieși din acest regim este necesară tastarea butonului ON/OFF, MODE sau SLEEP.
   Sleep 4 «Regimul siesta». Setarea temperaturii se v-a schimba în mod automat în conformitate 
   cu algoritmul programării ”siesta”

                                     Descrierea telecomenzii

                                      Telecomanda



LIGHT

CLOCK

T- ON | T-OFF

TURBO

TEMP

X-FAN
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Android (.apk): Apple’s App Store:

                                      Telecomanda

Tastați butonul TEMP. La fiecare tastarre succesivă pe display se va afișa: temperatura 

setată         temperatura în încăpere și        temperatura mediului         

În timpul procesului de schimbare a temperaturilor sensorilor cu ajutorul butonului TEMP 

temperatura setată este afișată întotdeauna. 

(Temperatura mediului nu este indicată de toate modelurile instalațiilor de aer condiționat).

Tastând butonul CLOCK, începe să sclipească     

Îndealungul a următoarelor 5 secunde cu ajutorul butoanelor «+» și «–» începeți să setați 

vremea curentă. Mențineți apăsat butonul, și schimbările vor avea loc la inceput cu un 

interval de 1 minut și o frecvență de 0,5 secundă, apoi cu un interval de 10 minute la fiecare 

0,5 secunde. După ce veți seta ora curentă, tastați butonul CLOCK pentru confirmare.

În regimul «standby».
La tastarea butonului TIMER ON se setează funcția de pornire a instalației de aer condiționat 
pe timer. Pe display-ul telecomenzii se v-a afișa ora pornirii instalației de aer condiționat după 
timer și sclipește simbolul «ON». În acest moment cu butoanele «+» «-» setați timpul timer-ului. 
Fiecare tastare abutoanelor «+» sau «-» măresc și micșorează valoarea timpului timerului cu 
1 minut. Dacă se tastează și se ține apăsat unul dintre butoanele «+» sau «-», atunci valoarea 
timpului se v-a schimba repede .
După setarea timpului timerului pentru confirmare este necesară tasarea butonului TIMER ON. 
Pentru anulrea regimului încă o dată tastați butonul TIMER ON. În regimul funcționării.
La tastarea butonului TIMER OFF se setează funcția de oprire a instalației de aer condiționat 
pe timer. Ordinea setării este asemănătoare setării TIME ON.

Tastați butonul TURBO pentru pornirea/oprirea funcției TURBO.  La activarea acestei funcții 
instalația de aer condiționat va încerca să atingă temperatura setată în cel mai scurt timp. 
În regimul COOL (răcire) instalația de aer condiționat furnizează în încăpere aerul rece și 
pornește cea mai mare viteză de rotire a ventilatorului. În regimul HEAT(încălzire) instalația 
de aer condiționat furnizează aerul cel mai cald și pornește cea mai mare viteză de rotire 
a ventilatorului.

Tastați butonul LIGHT pentru aprinderii/stingerii iluminării displayului blocului interior. La 
iluminării pe display se va afișa semnul     .
.

Tastați butonul X-FAN în regimurile COOL (Răcire) sau  DRY (Uscare). Pe display va apărea 
semnul     , și instalația de aer condiționat va continua să uște cu ventilatorul blocul interior 
îndealungul a următoarelor 10 minute, chiar dacă dumneavoastră deconectați cu telecomanda. 
În regimul de economie a energiei electrice această funcție nu este activă. De asemenea dânsa 
nu este accesibilă în regimurile AUTO (Automat), FAN (Ventilare),  HEAT (Încălzire).

Wi-Fi (Numai pentru seria Vip Inverter) 
Instalați aplicația G-Life pe smartphone-ul/planșeta dumneavoastră. Adresa de distribuire pentru 
SO Android: http://www.cooperandhunter.org/download/G-Life_android_2.0.6_20141229.apk 
Utilizatorul sistemului iOS poate găsi aplicația “G-Life” în Apple’s App Store. 
Sau scanați codul QR și descărcați aplicația: 
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                                   Telecomanda Combinarea «+» și «-»
Tastarea concomitentă a butoanelor «+» și «–» blochează butoanele telecomenzii. 

Pe display apare semnul     . Tastarea repetată deblochează.                                    
Combinarea MODE și «-»

Tastarea concomitentă a butoanelor MODE și «–» schimbă unitățile de măsură a temperaturii 

dintre grade Celsius și Fahrenheit.
                                    
Combinarea TEMP și CLOCK în regimul de răcire.

Tastarea concomitentă a butoanelor TEMP și CLOCK în regimul COOL (Răcire) pornește 

funcția de economie a energiei electrice. Pe display se va afișa SE. Tastarea repetată 

 funcția.
                                    

Combinarea TEMP și CLOCK вăn regimul de încălzire 
Tastarea concomitentă a butoanelor TEMP și CLOCK în regimul HEAT (Încălzire) pornește 

funcția 8 °С HEATING. Pe display se va afișa SE sau          

Tastarea repetată decuplează funcția.

                                    

Iluminarea teleconezii
Iluminarea funcționează îndealungul a 4 secunde după prima aprindere și 3 sec după 

următoarele tastări.

                                    

Schimbarea bateriilor

1. Deschideți capacul blocului bateriilor a telecomenzii.

2. Scoateți bateriile vechi.

3. Introduceți bateriile noi de tip ААА 1,5V, respectând polaritatea.

4. Amplasați la loc capacul blocului de baterii.                                    

★ Atenție!
Nu folosiți baterii vechi sau baterii de alt tip.

Dacă telecomanda nu va fi folosită o perioadă de timp îndelungată, 

scoateți din dânsa bateriile, ca dânsele să nu se scurgă. 

Comandarea cu telecomanda este posibilă în zona de acțiune 

a semnalului. De obicei aceasta nu este mai mare de 8 metri.

Semnalul de la telecomandă spre blocul interior trebuie să treacă 

la mai mult de 1 metru față de televizor sau sistemul acustic stereo. 

Dacă telecomanda comandă incorewct instalația de aer 

condiționat, scoateți bateriile și introduceți-le înapoi după 30 de secunde. 

Dacă comandarea nu s-a normalizat, încercați să schimbați bateriile.

                                      Telecomanda
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                                      Comutatorul de urgență

                                      Comutatorul de urgență

Dacă telecomanda s-a pierdut sau deteriorat, 

dumneavoastră puteți să folosiți butonul de 

pornire/oprire a instalației de aer condiționat, 

care este situat pe blocul interior sub panoul frontal. 

După pornirea instalației de aer condiționat va 

funcționa în regimul AUTO prezentat în continuare.

                                    Butonul de pornire 
                                             manuală

                                  Regimul de funcționare a instalației de aer condiționat în regim AUTO

Porniți instalația de aer condiționat în regimul AUTO cu telecomanda sau cu butonul de 

pornire/oprire, care este situat sub panoul frontal. Procesorul instalației de aer condiționat va 

selecta singur regimul de funcționare, luând în considerare următoarele date:

Se recomandă folosirea butonului de pornire/oprire, situat pe blocul interior a instalației de aer 

condiționat, atunci când s-a pierdut telecomanda.

Regimul   Тemperaturа                                           Regimul de lucru a ventilatorului    
răcire, ventilare) 

 încălzire)

AUTO
 

AUTO  
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                                     Curățarea și întreținerea echipamentului

                                     Atenție!

Decuplați de la rețeaua electrică înainte de a începe lucrările de întreținere sau reparare.

Nu stropiți cu apă blocul cu scopul de a-l curăța din cauza riscului scurtcircuitului.

Ștergeți blocul cu o cârpă uscată sau cu o cârpă ușor umedă, înmuiată în apă sau într-o 

soluție de detergent neagresiv. Nu folosiți solvenți sau detergenți abrazivi.

                                 
Curățarea panoului frontal

Demontați panoul. Cu o cârpî umedă, ușor înmuiată în apă cu temperatura nu mai înaltă de 

45 °C, ștergeți panoul. Apoi cu o cârpă uscată ștergeți panoul până la uscat.

Atenție! Nu spălați panoul sub jetul de apă și nu î-l scufundați în apă. Aceasta poate deteriora 

componentele electronice a display-ului.

                                 

Curățarea filtrului fiecare 3 luni

Atenție! Nu atingeți lamelele radiale a schimbătorului de căldură. 

Aceasta poate conduce la accidentare.

1. Scoateți filtrul.

Ridicați panoul frontal.

Ridicați ușor ș scoateți în jos filtrele de aer, 

așa cum este indicat în desenul 1.

2. Curățarea filtrului.

Folosiți aspiratorul pentru curățarea filtrului. 

Desenul 2

Dacă filtrul este foarte murdar, spălați-l cu apă la 

o temperatură nu mai mare de 45 °C.

3. Montarea filtrelor.

Filtrele uscate motați-le la loc și închideți panoul. 

Desenul 3.

Des. 1

Des. 2

Des. 3
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Verificați înainte de folsire

1. Convingeți-vă, că nimic nu deranjează colectării și 

furnizării aerului.

2. Verificați bateriile teleconezii.

3.Verificați ancorele de fixare a blocului 

exterior dacă nu sunt deteriorate.

                                    

Deservirea înainte de folosire

1. Deconectați sursa de energie electrică.

2.Curățați filtrul și corpul blocurilor interior și cel exterior.

3.Curățați schimbătorul de căldură a blocurilor interior și cel exterior.

4.Eliminați rugina de pe blocul exterior pentru a evita răspândirea dânsei.

                                     Curățarea și întreținerea echipamentului
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                                      Probleme și rezolvarea dânselor

Nu depanați singur instalația de aer condiționat. Pentru deservirea și depanarea instalației de 
aer condiționat adresați-vă la Centrele de deservire specializate. Depanarea sau deservirea 
incorectă pot conduce la scurtcircuite, incendii sau electrocutări. Vă rugăm, înainte de a vă 
adresa la centrul de deservire verificați următoarele momente. Probabil aceasta va economisi 
timpul și banii dumneavoastră.

                                    
Fenomenul                                               Defecțiunea

Instalația de aer condiționat răcește sau nu 
încălzește, dacă dâsa a fost oprită nu demult și 
pornită din nou. Aceasta este sistemul de protecție

Dumneavoastyră trebuie să așteptați 3 minute 
până la pornirea echipamentului

Instalația de aer condiționat nu funcționează

aștepta

Uneori instalațiile de aer condiționat pot să 
mirosurile, prezente în încăpere (spre exemplu 
fumul de țigară, parfumuri și altele)

Consultați-vă cu centrul de deservire în ceea ce 
privește curățarea blocului dacă se păstrează 
mirosul.

Miros din instalația de aer condiționat

Uneori în instalația de aer condiționat este audibil 
sunet, care este asemănător bulbucirii apei. 

Acesta este cauzat de clocotirea agentului frigorific 
din interiorul blocului interior și nu este o 
defecțiune.

Sunete susurătoare în instalația de aer 
condiționat

Dacă în încăpere sunt temperatura și umiditatea 
ridicate, tunci la ieșirea din instalația de aer 
condiționat poate să se formeze ceața. 
Ea dispare după un oarecare timp a funcționării, în 
funcție de reducere temperaturii în încăpere

Ceață în timpul funcționării în regimul de răcire

Uneori din bloc sunt audibile trosnituri. Aceasta 
este consecința deformării neînsemnate a 
elementelor corpului la schimbarea temperaturii

Trosnituri

                                     Atenție!
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Există curent electric?
Ștecherul este băgat în priză? 
este decuplată siguranța electrică de protecție? 
Probabil, tensiunea energiei electrice este prea 
redusă sau ridicată (aceasta trebuie să o verifice 
specialiștii).
Verificați, poate este setată funcționarea pe timer?

Blocul nu se pornește.

                                      Probleme și rezolvarea dânselor

Temperatura dorită este setată corect?
Nu există impedimente la alimentarea și furnizarea 
aerului? Filtrele sunt curate?
Nu intră aerul cald/rece datorită ferestrei sau ușii 
deschise? 
Nu este setată viteza redusă a ventilatorului? 
Nu există surse de căldură în încăpere?

Răcirea sau încălzirea insuficientă.

Probabil, aceasta este în urma influenței bruierilor 
electromagnetice. Încercați să decuplați de la rețea 
instalația de aer condiționat și după 30 de secunde 
să îl cuplați din nou.
Convingeți-vă, că telecommand se găsește în zona 
de acțiune a semnalului. 
De obicei aceasta este de 8 metri.
Verificați bateriile.
Verificați dacă nu este deteriorată teleconamda.

Nu reacționează la comenzile telecomenzii.

Umiditatea în încăpere este prea înaltă. 
Filtrele de aer sau schimbătorul de căldură sunt 
muradre. Este înfundată scurgerea condensatului

Din blocul interior picură apa.

În timpul funcționării instalației de aer condiționat în 
regimul de răcire se formează condensat pe părțile 
deschise a conductelor de freon și supape. În timpul
topirii schimbătorului de căldură, gheața se transformă 
în apă. În tmpul funcționării blocului în regimul de 
încălzire condesatul se formează pe schimbătorul de 
căldură a blocului exterior.

Din blocul exterior picură apa.

În timpul funcționării funcției de decongelare se 
schimbă regimurile de funcționare a echipamentului. 
Este posibil sunetul de scurgere a fronului din 
cauza schimbării direcției deplasării agentului 
răcire

Zgomote din blocul interior.

                                    
Fenomenul                                             Defecțiunea

Automatul este oprit



20

   

     

 

   

F1: 

F2: 

H1: 
 

   

    
  

 

                                      Probleme și rezolvarea dânselor

În regimul de încălzire, dacă temperatura 
schimbătorului de căldură a blocului interior este 
prea redusă, ventilatorul nu alimentează cu aer 
încăperea, pentru a nu furniza aer rece 
(aproximativ 2 minute).

În regimul de încălzire, dacă temperatura aeruui 
este redusă și/sau umiditatea  ridicată, blocul 
exterior poate îngheța. Din timp în timp instalația 
de aer condiționat își schimbă regimul pentru 
decongelare. Ventilatorul blocului interior în acest 
caz se oprește. De obicei aceasta durează între 
3 și 12 minute.

În regimul de uscare ventilatorul blocului interior 
se oprește pentru o perioadă de la 3 până la 
12 minute.

Nu se furnizează aerul din blocul interior.

Dacă instalația funcționează în încăpere cu 
umiditate ridicată, atunci condensatul poate 
să se formeze pe sita de alimentare cu are și să 
se desprindă datorită curentului de aer tranzitiv. 

Picături de apă la alimentarea cu aer.

Verificați contactele punții. Dacă a fost schimbată 
placa de comandă, luați puntea veche pentru 
placa nouă.

C5: Eroarea instalării punții.

Verificați conectarea sensorului. Erorea sensorului  temperaturii mediului. 

Verificați conectarea sensorului temperturii 
schimbătorului de căldură a blocului interior.

Eroarea sensorului temperturii în 

Nu este o defecțiune sau eroare.Dezghețarea.

Dacă s-a întâmplat una dintre situațiile enumerate în continuare, imediat opriți 
instalația de aer condiționat și adresați-vă la centrul de deservire autorizat. 

Sunete anormale în timpul funcționării echipamentului

Miros puternic în timpul funcționării

Din bloc curge apă

Deseori se decuplează siguranța electrică automată

Apa sau alt lichid a nimrit în interiorul echipamentului

Se încălzește ștecherul sau cablul se alimentare cu 
curent electric

Orpiți și deconectați de la rețea 
echipamentul

                                    
Fenomenul                                           Defecțiunea
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                                       Sfaturi pentru exploatare

Răcire

Descriere 

Instalația de aer condiționat captează căldura din încăpere și o eliminează prin blocul exterior, în acest 
fel reducând temperatura în încăpere. Răcorirea curentă depinde de temperatura aerului din exterior.

Protecția împotriva înghețării 

Dacă instalația de aer condiționat funcționează în regim de răcire la o temperatură redusă a aerului 
înconjurător, schimbătorul de căldură poate îngheța. Când temperatura schimbătorului de căldură a 
blocului interior coboară sub 0° compresorul se poate opri pentru evitarea înghețării ulterioare a 
blocului. 

Încălzire

Descriere 

Instalația de aer condiționat preia căldura din afară și o transferă în încăpere prin blocul interior, în 
acest fel crescând temperatura din încăpere. Produceare de căldură reducându-se o dată cu 
scăderea temperaturii din exterior.

Decongelarea

Când temperatura aerului din exterior este redusă, iar umiditatea crescută, schimbătorul de căldură a 
blocului exterior începe să înghețe și se reduce eficacitatea funcționării dânsului. Atunci instalația de 
aer condiționat se oprește și automat activează funcția de decongelare.
În procesul de funcționare a funcției de decongelare ventilatoarele blocurilor interior și exteriorvor fi 
oprite.
În procesul funcționării funcției de decongeare indicatorul blocului interior va clipi, iar de la blocul 
exterior se vor emana aburi. Acest proces este normal și nu este o defecțiune. După terminarea 
lucrărilor funcției de decongelare instalația de aer condiționat se va reîntoarce în regimul de 
încălzire automată. 

Prevenirea furnizării aeruui rece 
În refimul încălzirii ventilatorul blocului interior nu va începe să lucreeze atâta timp, până schimbătorul 
de căldură nu se va încălzi până la temperatura necesară, ca să nu furnizeze în încăpere aerul rece. 
De obicei aceasta durează 2 minute. Întârzierea pornirii ventilatorului are loc:
1.  la pornirea regimului de încălzire; 
2.  după decongelare; 
3.  la încălzirea în cazul temperaturii foarte reduse în încăpere.

Briza ușoară

În următoarele situații blocul interior poate să cupleze ventilatorul la viteza de rotație foarte redusă, 
iar jaluzelele orizontale sunt amplasate în poziție centrală:
1. în regim de încălzire, până are loc întârzierea pornirii compresorului după oprirea blocului;
2. în regimul de încălzire, dacă temperatura a atins mărimea setată și compresorul și-a oprit 
funcționarea mai mut de un minut.
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Atenție!

1.  Echipamentul trebuie să fie instalat de către specialiști, care au licențe și certificate 
corespunzătoare, respenctând cu strictețe toate cerințele și normele de securitate, și de 
asemenea cerințele acestei instrucțiuni.

2. Înainte de instalare adresați-vă la reprezentanța locală a mărcii comerciale sau companiei de 
instalații autorizate. Dacă echipamentul a fost instalat de către o companie neautorizată, atunci 
greșelile de la instalare pot aduce la dereglarea echipamentului.

3. La reinstalarea echipamentului în alt loc, vă rugăm să vă adresați la reprezentanța locală a 
mărcii comerciale sau la compania de instalare auori.

4. Atenție! Toate conectările eletrice trebuie să fie efectuate cu rețeaua deconectată!

5. Toate conectările electrice trebui să fie efectuate de către specialiști, care au certificate și 
permise corespunzătoare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, adresați-vă la centrul de 
deservire pentru schimbarea dânsului.

6. Cablul de alimentare a instașlației de aer condiționat nu trebuie să fie întins. Lungimea 
cablului trebuie să fie suficientă pentru a asigura conectarea liberă la cea mai apropiată priză.

7. Температура на маркуч за фреона е доста висока. Избягвайте контакта на кабела с 
маркуча за предотвратяване на възможността за увреждане на кабелна изолация.
 Temperatura conductelor de freon este destul de înaltă. Nu permiteți contactul cablului cu 
conductele de freon, pentru a evita posibilitatea deteriorării izolației cablului.

8. Acest echipament nu este destinat pentru folosirea de către copii mici și persoane cu 
mobilitatea redusă, care nu sunt supravegheați corespunzător.

Instrucții pentru instalare

Alegeți locul instalării echipamentului. Nu instalați echipamentul în următoarele locuri:

instalați instalația de aer condiționat departe de aparatele de încălzit; 

nu instalați instalația de aer condiționat în locurile de păstrare a uleiurilor și lichidelor inflamadile 
și a gazelor naturale;

nu instalațiîn locurile cu un conținut crescut de acizi; 

evitați încăperile cu o umiditate crescută; 

evitați locurile de gătire a bucatelor fierbinți și încăperile cu fum; 

evitați încăperile cu radiații electromagnetice crescute, locurile amplasării echipamentului cu 
fercvență înaltă sau aparate de sudură;

evitați locurile de pulverizare a diferitelor spray-uri; 

nu instalațio echipamentul asupra aparatelor electrice, calculatoarelor electronice, 
televizoarelor, instrumentelor muzicale pentru a preveni accesului condensatului în dânsele; 

convingeți-vă, că locul amplasării asigură un spațiu suficient pentru instalare și deservire;  

                                      Citiți înainte de instalare
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                                      Citiți înainte de instalare

1. Convingeți-vă, niumic nu impiedică intrărilor și ieșirilor curenților de aer a instalației de aer 
condiționat.
2. Alegeți locul, unde apa condensată se va scurge fără impedimente și cu ușurință. Efectuați 
conectarea cu blocul exterior.
3. Alegeți locul, carte nu este accesibil copiilor.
4. Alegeți un perete vertical, care este capabil să susțină greutatea instalațiwei de aer 
condiționat și nu v-a transmite vibrațiile în timpul funcționării sale.
5. Convingeți-vă, că există destul spațiu pentru montare și deservire. Blocul trebuie să fie 
instalat la o înălțime de minimum 250 cv de la podea.
6. Alegeți locul, la o distanță de minimum 1 metru, de la aparatura tele-audio, calculatoare, etc.
7. Alegeți locul, unde filtrele de aer vor fi ușor accesibile pentru a fi scoase la curățare
8.  Convingeți-vă, că echipamentul se instalează în conformitate cu cerințele gabaritelor sale.
9. Nu amplasați echipamentul în spălătorii și încăperile cu bazine de înnot.

Alegerea locului instalării blocului exterior

1. Alegeți locul, unde zgomotul și curentul de aer în timpul funcționării instalației de aer 
condiționat nu va deranja împrejurătorilor.
2. Alegeți un spațiu bine ventilat.
3. Alegeți locul, unde nimic nu va deranja captării ți furnizării aerului din blocul exterior.
4. Alegeți suprafața, care este capabilă să susțină greutatea echipamentului și nu v-a transmite 
vibrațiile în timpul funcționării sale.
5. Alegeți un loc uscat, dar nu instalați în locurile încălzite cu raze solare directe și sub influența 
vântului puternic.
6.  Convingeți-vă, că echipamentul este instalat în conformitate cu toate regulile și instrucțiile de 
instalare a acestui tip de echipament, și de asemenea să fie prevăzut un loc suficient pentru 
deservirea instalației de aer condiționat.
7. Diferența de nivel dintre blocul interior și cel exterior nu trebuie să depășească 5 metri, iar 
lungimea conductei de freon 10 metri.
8.  Alegeți locul, inaccesibil copiilor.
9. Alegeți locul, unde blocul nu va deranja circulației persoanelor și circulației mijloacelor de 
transport.

1. Toate conectările electrice trebuie să fie executate cu respectarea tuturor locurilor și a 
cerințelor tehnicii și normativelor de securitate.
2. Nu întindeți tare cablul la montare.
3. Echipamentul trebuie să fie împământat cu siguranță.
4. Echipamentul trebuie să fie conectat prin intermediul siguranței electrice automate, care v-a 
deconecta curentul electric în caz de scurtcircuit sau a suprasarcinii.
5. Echipamentul trebuie să fie instalat cu luarea în considerare a normativelor locale, regulilor și 
standardurilor de folosire a cablurilor de alimentare electrică.
6. Dacă dumneavoastră conectați echipamentul în priză, convingeți-vă că tipul ștecherului 
corespunde tipului prizei de alimentare cu energie electrică.
7. Nu folosiți numai o singură siguranță fuzibilă pentru protejarea rețelei electrice.
8. Pentru selectarea automatului de protecție electric folosiți tabelul de mai jos:

Siguranța electrică

Alegerea locului blocului interior
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16 A

25

 

A18

10 A

12

09

Observații:
1.Convingeți-vă că cablul de alimentare cu energie electrică și cel de împământare sunt 
conectate cu siguranță. Convingeți-vă că conectarea executată corespunde rețelei electrice.
2.Conectarea eronată poate aduce la apariția scurtcircuitelor sau a incendiilor.

Modelul instalației de                     Automat de
          aer condiționat                     siguranță electrică

Cerințe față de împământare

1. Convingeți-vă, чcă echipamentul este împământat corespunzător.

2. Cablul galben-verde în instalația de aer condiționat este împământarea și nu poate fi folosit 
în alte scopuri. Conectarea incorectă a împământării poate aduce la electrocutare.

3. Rezistența liniei de împământare trebuie să corespundă cerințelor regulilor de protecție 
electrică.

4. Rețeaua electrică trebuie să aibă o linie separată pentru împământare.

5.  Modelul și valoarea siguranțelor electrice sunt scrise pe siguranță și pe placa electronică de 
comandă.

În mod categoric este interzisă conectarea împământării la rețeaua de gaze 
naturale și la rețeaua de apă, sau încălzire centrală!

                                      Citiți înainte de instalare
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                                      Schema  instalării

                                       Schema  instalării

Distanța până la tavan

Distanța până la perete 

Mai mult de 15 cm

Mai mult de 15cm

Distanța până la perete 

Partea ieșirii 
aerului

Distanța până 
la podea

M
a

i m
u

lt 
d

e
 

2
5

0
 c

m

M
ai

 m
ul

t d
e 

30
0 

cm

Distanța necesară pentru 
alegerea corectă a locului 
instalării echipamentului, 
inclusiv distanțele minime 
până la impedimente

Distanța până la impediment

M
a
i m

u
lt 

d
e
 

5
0
 c

m

Partea intrării aerului

Distanța până la perete
Distanța până la perete

Partea ieșirii aerului

Mai mult de 15cm

Mai mult de 
50 cm

Mai mult de 
30 cm

M
ai m

ult d
e 

200 cm

Mai m
ult d

e 

30 cm
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                                      Instalarea blocului interior

                                       Instalarea plăcii de montaj

1.  Placa de montaj trebuie să fie instalată strict orizontal. Aceasta este important dat fiind faptul că 
în construcția blocului este prevăzută inclinarea tăviței de scurgere normală a condensatului. Dacă 
blocul nu este instalat orizontal, condensatul poate să nu se scurgă corect.
2. Fixați placa de montaj pe perete cu ajutorul ancorelor și a șuruburilor de fixare.
3. Convingeți-vă, că placa de montaj, este fixată pe perete, poate suporta o greutate de cel puțin 
60 kg. Greutatea trebuie să fie repartizată uniform pe toate șuruburile de fixare.

                                       
Orificiul pentru conducta de freon

1. Găuriți orificiile în perete cu un diametru de 55-60 mm, cu un unghi 
ușor înclinat în jos în partea blocului exterior.
2. . Introduceți manșonuil de trecere prin perete pentru evitarea 
deteriorării conductei de freon și a cablului de alimentare în timpul 
tragerii lor prin orificiul în perete.

                                    
Conectarea scurgerii condensatului

Mai mult de 
150 mm 

până la perete
Mai mult de 150 mm 
până la perete

Mai mult de 150 mm 
până la tavan

Mai mult de 150 mm 
până la perete

Mai mult de 150 mm 
până la tavan

Mai mult de 
150 mm până la perete Mai mult de 

150 mm până 
la perete

Mai mult de 150 mm 
până la tavan

Mai mult de 
150 mm până la perete

  Partea 
interioară                 

Manșonul 
de trecere 

prin perete

 Etanșor

БTE                          БTE                          БTE                          

Țeava pentru 
scurgerea condensatului

Bandă de cauciuc

Furtun de 
scurgere 

Țeavă izolatăBandă de cauciuc

Bandă de cauciuc

Țeavă izolată
Locul îmbinării

Laț                          Îndoitură

Înnecat

1. Conectați scurgerea condensatului la țeavă. 
Fixați locul îmbinării cu bandă izolatoare.

2. Amplasați țeava de scurgerea condensatului în 
izolație termică.

3. Înfășurați izolația termică pentru a previne 
deteriorarea și alunecarea. Pe suprafața țevii 
neizolate poate să se formeze condensat.

Observație: Țeava de scurgere izolată trebuie să 
aibă o fixare sigură. Nu se admit atârnări sau 
ridicături. Urmăriți ca capătuil exterior a țevii să fie 
liber, la o distanță suficientă de la impedimente, 
pentru a asigura o scurgere cât mai departe a apei.

  Partea străzii              

Țeava pentru 
scurgerea condensatului

Țeava pentru 
scurgerea condensatului

Furtun de 
scurgere 

Țeava pentru 
scurgerea 

condensatului
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(2)

(3)

(4)

2.

(1)

(2)

28

                                      Verificarea după instalare înainte de prima pornire

                                         Verificarea după instalare

                                         Ce trebuie verificat                                     Posibile defecte

                                     

Verificarea

Blocul este instalat cu siguranță?

Lipsește scurgerea agentului frigorific?

Sigură izolare termică?

Condensatul se scurge normal?

Alimentarea cu energie electrică corespunde 
cerințelor de pe placa blocului?

Toate conexiunile electrice și conexiunile 
țevilor sunt corecte?

Echipamentul este împământat cu siguranță? 

Cablul corespunde cerințelor? 

Nu sunt impedimente la colectarea aerului?

Lungimea cablului și a conductei de freon nu 
depășesc limitele admisibile?

Blocul poate să cadă, să producă zgomote 
sau vibrații

Se reduce eficacitatea funcționării

Condensatul poate să se scurgă

Posibile scurgeri

Posibila dereglare a echipamentului

Posibila dereglare a echipamentului

Posibilă scurgerea de curent

Posibile erori la funcționare, dereglarea 
echipamentului sau incendiu

Se reduce eficacitatea funcționării

Se reduce eficacitatea funcționării 
sistemului. 
Posibilă dereglarea echipamentului 

Înaintea primei porniri

Nu cuplați alimentarea cu energie electrică până la terminatrea completă a lucrărilor de montaj.

Conectările electrice sunt executate corect și cu siguranță.

 Ambele supape a blocului exterior sunt deschise.

Toate materialele de transport (pelicule de protecție, poliuretan expandat și altele) sunt eliminate.

Prima pornire

Conectați alimentarea cu energie electrică și tastați butonul ON/OFF pe 
telecomandă.

Cu ajutorul butonului de selectare a regimurilor verificați funcționarea instalației de 
aer condiționat în regimurile COOL, HEAT, FAN.

Observație!
Producătorul își rezervă dreptul de a introduce schimbări în construcția 
produsului fără de o avertizare în prealabil.
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1.

2.

3.

                                      Instalarea și deservirea filtrului suplimentar 

                                     Инсталиране на опционалния филтър

Concomitent din ambele părți ridicați cu degetele 
și deschideți panoul frontal. Apoi scoateți filtrele 
de aer așa cum este indicat pe Fig а.

Introduceți filtrul opțional în canelurile speciale 
pe filtrul de aer așa cum este indicat pe Fig b.

 Introduceți filtrul de aer la loc și închideți 
panoul frontal. Fig с.

                                   Curățarea și întreținerea
                                    
Scoateți filtrul opțional, curățați-l și introduceți-l înapoi în conformitate cu 
 susmenționate. Nu spălați filtrul opțional, dânsul trebuie să fie uscat. În 
de nevoi, schimbați filtrul cu unul nou.

                                       

Termenul funcționării filtrului

De obicei termenul de funcționare a unui filtru opțional suplimentar 
constituie un an. Filtrul argintat cu ionizare poate fi folosit până suprafața 
lui nu va înnegri.

Observație:
Aceasta este descrierea generală a termenului de funcționare a filtrelor 
suplimentare. Dacă pe ambalajul filtrului achiziționat de dumneavoastră 
sunt prezente date suplimentare despre termenul de funcționare a dâsului, 
atunci bazați-vă pe datele indicate pe ambalajul filtrului.

Fig. a

Fig.b

filtru

Opțional 
filtru

Fig. с
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