
 
 
 



Cuvânt înainte 
 
Aparatele de aer condiţionat sunt produse de o valoare ridicată. Pentru a vă apăra interesele şi 
drepturile legale, vă rugăm apelaţi numai la un SERVICE autorizat pentru a instala acest aparat 
(centrele service autorizate sunt menţionate în certificatul de garanţie). 
 
Acest manual este o versiune universală, realizată pentru mai multe modele de aparate de aer 
condiţionat. Aspectul unităţilor pe care le cumpăraţi ar putea fi uşor diferit de cele descrise în 
manual, însă acest lucru nu va afecta utilizarea şi operarea corectă a aparatului.  
Vă rugăm citiţi cu atenţie secţiunile corespunzătoare modelului specific pe care l-aţi ales şi 
păstraţi acest manual pentru referinţe ulterioare. 
 
Acest aparat nu se va folosi de către copii sau persoane infirme fără supraveghere. Copiii 
trebuiesc supravegheaţi şi atenţionaţi să nu se joace cu acest aparat. 
 

CONŢINUT 
 
 

INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATORI  (pag. 2) 
PĂRŢI COMPONENTE ŞI FUNCŢIUNILE LOR  (pag. 4) 
FUNCŢIONAREA ŞI AFIŞAJUL TELECOMENZII  (pag. 6) 
SELECTAREA MODULUI ’AUTO’ DE FUNCŢIONARE  (pag. 7) 
SELECTAREA MODULUI DE FUNCŢIONARE (RĂCIRE – DEZUMIDIFICARE – 
ÎNCĂLZIRE)  (pag. 8) 
DIRECŢIONAREA FLUXULUI DE AER. FUNCŢIA SWING  (pag. 8) 
SETAREA CEASULUI TELECOMENZII  (pag. 9) 
MODUL SLEEP (VEGHE)  (pag. 9) 
COMUTATORUL DE URGENŢĂ  (pag. 9) 
UTILIZAREA PROGRAMATORULUI  (pag. 10) 
CODURI DE EROARE (auto-diagnoza)   (pag. 10) 
PROCEDURĂ DE MANEVRARE TELECOMANDĂ  (pag. 11) 
CARACTERISTICI ALE OPERAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE  (pag. 11) 
METODE DE ÎNTREŢINERE  (pag. 12) 
SERVICE ŞI DEPANARE  (pag. 13) 
SPERĂM CĂ VEŢI CUNOAŞTE CELE CE URMEAZĂ LA FOLOSIREA 
APARATULUI  (pag. 14) 
 
 
 
 
 
ATENŢIE !  
Aparatul de aer condiţionat (şi ca atare funcţia de încălzire) nu se va utiliza la 
temperaturi sub -6ºC, există riscul de a defecta compresorul! În acest caz, de utilizare 
necorespunzătoare, garanţia aparatului va fi anulată 
 
 

 



INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATORI 
 
 
 
 

Pentru montarea şi punerea în funcţiune a aparatului de aer condiţionat, apelaţi la unul din centrele 
service autorizate menţionate pe certificatul de garanţie. 

Nu instalaţi aparatul de 
aer condiţionat în medii 
cu riscuri de scurgeri 
de gaze inflamabile. 
 
 
 
În cazul acumulărilor de 
gaze, o scânteie făcută de 

aparat ar putea provoca un incendiu sau o explozie 

Asiguraţi-vă că aveţi o instalaţie electrică cu conductori de  
scurgeri la pământ. 

 
 
Absenţa conductorului de 
scurgere la pământ poate duce la 
riscuri de electrocutare sau alte 
pericole. 

După conectarea legăturilor electrice între unitatea interioară şi 
cea exterioară, verificaţi soliditatea acestor legături, trâgând nu 
foarte tare de fire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparatul trebuie conectat la  o priză cu pământare.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nu opriţi funcţionarea aparatului prin 
scoaterea ştecherului din priză. 

 
La asemenea acţiuni poate apărea riscul 
electrocutării sau al provocării unui incendiu. 

Nu efectuaţi nici o conexiune 
intermediară şi nu prelungiţi cordonul de 
alimentare. Nu utilizaţi blocuri  
multiprize. Nu împărţiţi priza cu alte 

aparate electrice. 
 
O conexiune 
defectuoasă, o 
izolaţie insuficientă şi 
un curent excesiv ar 
putea cauza 
electrocutare sau un 
incendiu. 

Nu trageţi de cablul de alimentare. 
Pentru deconectare trageţi de ştecher 
până ce acesta iese complet din priză.  

 
În caz  contrar, 
cordonul se poate 
rupe şi provoca un 
incendiu. Dacă 
cordonul de 
alimentare sau p
prezintă defecţiu
apelaţi la un 

electrician autorizat pentru schimbarea sau
repararea lor. 

riza 
ni, 

 

Nu operaţi aparatul sau cordonul de 
alimentare cu mâinile ude. 

 
 
 
Există riscul de 
electrocutare. 
 

Înainte de introducerea ştecherului în 
priză, verificaţi să nu fie praf pe el. 
Asiguraţi-vă ca ştecherul să fie bine 
fixat în priză. 

Praful acumulat  pe 
ştecher poate provoca 
supraîncălzirea sa sau 
chiar un incendiu. 
Dacă ştecherul nu este 
bine fixat există 
pericolul electrocutării, 
supraîncălzirii sau al 
unui incendiu. 

Nu folosiţi siguranţe de capacitate 
incorectă sau siguranţe improvizate din 
fire metalice. 

 
Folosirea 

firelor 
metalice 

sau de 
cupru ca 

siguranţe 
poate 
cauza 

disfuncţionalităţi sau incendii. 
 

 

Instrucţiuni pentru instalare 

Instrucţiuni de operare 

Legăturile 
desfăcute pot 
genera incendii. 

Verificaţi integritatea 
acestei prize pentru a 
preveni riscurile de 
electrocutare. 



În timpul răcirii, evitaţi razele solare şi 
intrarea aerului cald în cameră. 

 
 
 
 

Închideţi ferestrele şi trageţi storurile şi 
perdelele. Acest lucru va duce la scăderea 
luminii solare şi la creşterea efectului răcirii. 
Puteţi utiliza folie pentru geam pentru a 
reduce efectele încălzirii solare. 

Încercaţi să minimizaţi generarea de 
căldură în timpul operaţiei de răcire. 
 

 
 
Plasaţi sursele de căldură în afara camerei. 
 

Nu plasaţi sisteme de încălzire cu 
flacără deschisă în aşa fel încât să fie 
expuse direct ventilaţiei aparatului.  
 

 
 
S-ar putea să rezulte o încălzire insuficientă 
sau o ardere incompletă care să genereze 
toxine (monoxid de carbon). 
 

Nu utilizaţi solvenţi chimici, insecticide, 
spray- uri inflamabile sau vopsele în 
preajama aerului condiţionat. În nici un 
caz nu pulverizaţi pe el. 

 
Pot cauza incendii.                                             

Când e necesar să folosiţi aerul 
condiţionat şi aparate de combustie în 
aceaşi cameră, din când în când 
camera va trebui ventilată. 

 
Ventilarea insuficientă poate duce la lipsa 
oxigenului şi la alte pericole.  

Opriţi aparatul de aer condiţionat înainte 
de curăţare.  Aveţi grijă să nu curăţaţi 
unităţile când ventilatorul funcţionează 
la viteză mare. 
 

 
 

Nu introduceţi nici un obiect în prizele 
de intrare sau ieşire a aerului 
 

 
Există pericolul accidentării, apariţiei unui 
incendiu sau electrocutării . 

Ajustaţi corect fluxul de aer. 

 
Reglaţi corect deflectoarele orizontale şi 
verticale pentru a egaliza temperatura 
camerei. 

Din motive de sănătate, nu este 
recomandabil să lăsaţi aerul rece să 
sufle direct pe Dvs. pe o durată de timp 
prelungită.  

 
Nu curăţaţi cu apă aparatul de aer 
condiţionat.  

 
 
Acest lucru 
poate duce la 
electrocutare. 

Nu agăţaţi nimic pe aparat, nu vă agăţaţi 
şi nu plasaţi obiecte pe unitatea 
interioară a aparatului de aer 

condiţionat.  
 
Aparatul poate 
cădea, existând 
riscul accidentării şi 
rănirii. 

Verificaţi cu grijă structurile de sprijin ale 
unităţilor. 

 
În cazul existenţei 
unor defecte, 
structurile de sprijin 
trebuie să fie 
reparate imediat 
pentru a se evita 
căderea unităţii, care 

ar putea produce răniri sau alte accidente  

Nu vă căţăraţi pe unitatea exterioară. Nu 
plasaţi obiecte pe ea.  

 
Căderea unităţii 
exterioare sau a 
unor obiecte 
plasate pe ea 
poate provoca 
accidente şi răniri. 
 

 
 
 

Nu utilizaţi la curăţare:  
 

 
- apa caldă (peste 40 ºC), gazolina, solvenţi 
chimici, dilunaţi sau produse de curăţat  - 
acestea vor deforma, decolora sau zgâria 
aparatul de aer condiţionat.  
 

În caz de neutilizare prelungită scoateţi 
ştecherul din priză sau întrerupeţi 
tensiunea.  

 
Praful acumulat  
pe ştecher poate 

provoca 
supraîncălzirea sa 
sau chiar un un 
incendiu. Fiţi siguri 
că aţi oprit aparatul 
înainte de a scoate 
ştecherul din priză. 

 
 

 



 
 
 

 Pentru orice defecţiune sau informaţie privind modul de utilizare şi funcţionare a aparatului de aer 
condiţionat, vă rugăm să apelaţi la unul dintre centrele service menţionate pe certificatul de garanţie. 

 În cazul unor funcţionări anormale (miros de ars), opriţi imediat aparatul, scoateţi-l din priză şi 
contactaţi un SERVICE autorizat. 
 

PĂRŢI COMPONENTE ŞI FUNCŢIUNILE LOR 
 
Datorită numărului mare de modele, specificaţiile şi forma aparatelor vor diferi, informaţiile de mai jos 
sunt cu caracter general, valabile pentru orice model, indiferent de formă sau specificaţii tehnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrucţiuni pentru Demontare sau Reparaţie 

Unitate Interioară 

Unitate Exterioară 



 
 
 

Cum se deschide 
Împingeţi uşor ambele laturi ale grătarului de intrare aer la fund 
şi trageţi spre această parte până este simţită o rezistenţă. 

Cum se închide 
Împingeţi în jos grătarul de intrare aer şi apoi împingeţi 
ambele părţi ale grătarului de intrare aer la fund. 

 

 
 

 
 Acest buton poate fi folosit ca o măsură de urgenţă la comutarea 

PORNIT / OPRIT când telecomanda nu este disponibilă.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă 
Pe figura de mai sus sunt afişate toate indicaţiile display-ului doar pentru a explica semnificaţia lor. În 
realitate se vor afişa doar semnele corespunzătoare în momentul funcţionării aparatului. 
 
ATENŢIE !  
Aparatul de aer condiţionat (şi ca atare funcţia de încălzire) nu se va utiliza la temperaturi sub -
6ºC, există riscul de a defecta compresorul! În acest caz, de utilizare necorespunzătoare, 
garanţia aparatului va fi anulată. 

 

Secţiune de operare unitate 

Notă: Nu deschideţi grătarul la un unghi peste 60 grade. Nu operaţi unităţile cu prea multă forţă.

Afişaj unitate interioară 



FUNCŢIONAREA ŞI AFIŞAJUL TELECOMENZII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcţionarea transmisiei 
 

La orice apăsare a unei taste a telecomenzii, cu aceasta îndreptată 
către unitatea interioară, un semnal este trimis. Dacă semnalul este 
recepţionat corect, unitatea internă emite un semnal de 
recepţionare.  

 

 
     

 

Notă 
Pe figura de mai sus sunt afişate 
toate indicaţiile telecomenzii 
doar pentru a explica 
semnificaţia lor. În realitate se 
vor afişa doar semnele 
corespunzătoare în momentul 
funcţionării aparatului. 



SELECTAREA MODULUI ‘AUTO’ DE FUNCŢIONARE 
 
Funcţionează prin selectarea automată a modului de operare (RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE sau 
DEZUMIDIFICARE), în funcţie de temperatura din cameră, la pornire. 
Cu telecomanda îndreptată spre unitatea interioară: 

 
Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT (ON/OFF) 1 
 

        Dacă aparatul nu este în modul AUTO: 
  
2 
 

 

Apăsaţi butonul MODE, pentru a selecta modul de operare 
‘AUTO’. 

Când semnul ‘ ’ este afişat, înseamnă că aparatul este controlat 
automat pentru a ajunge la temperatura optimă. 
Ordinea în care se schimbă modul de funcţionare la fiecare apăsare 
a butonului este următoarea:  
      

 
 

Pentru oprire: 
 

Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT (ON/OFF) 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă nu sunteţi mulţumit de modul AUTO, schimbaţi după dorinţă pe modul 
RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE sau DEZUMIDIFICARE. 
 

  Setarea temperaturii în modul de operare AUTO 
 

Ajustaţi temperatura prin apăsarea butoanelor  sau  , aceasta făcându-se într-o gamă de la ‘unu’ la 
‘şase’. În modul AUTO nu se poate seta o temperatura exactă, ci se poate un ‘pic mai cald ‘ sau ‘un pic 
mai rece’ faţă de temperatura setată automat de microcomputer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notă 
În condiţii extreme de 
temperatură (temperatură 
foarte ridicată), unitatea 
lucrează la maxim şi 
temperatura setată s-ar 
putea să nu fie atinsă. 
 



SELECTAREA MODULUI DE FUNCŢIONARE 
(RĂCIRE – ÎNCĂLZIRE – DEZUMIDIFICARE) 

 
Cu telecomanda îndreptată spre unitatea interioară: 

�     Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT (ON/OFF) 
 
�    Apăsaţi butonul MODE, pentru a selecta modul de 
operare dorit: RĂCIRE, DEZUMIDIFICARE, ÎNCĂLZIRE, 
AUTO 
 

� Ajustaţi temperatura prin apăsarea butoanelor  sau 
. Cu excepţia modului AUTO, în celelalte moduri 

temperatura se poate ajusta în gama 16ºC - 31ºC. 
 

�    Apăsaţi butonul VITEZĂ VENTILATOR, reglaţi viteza 
dorită a ventilatorului. 
 

  

Pentru oprire: Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT 

 
DIRECŢIONAREA FLUXULUI DE AER 

 

 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
         
 
 
 
 
La apăsarea butonului VANE CONTROL  
deflectoarele se pot opri la un anumit unghi.  
Folosiţi de obicei poziţia AUTO . 
La RĂCIRE şi DEZUMIDIFICARE folosiţi 
poziţia (1) sau (2).  
La ÎNCĂLZIRE se recomandă poziţiile  
(3), (4) sau (5). 
 

                                   AVERTISMENT 
• Evitaţi direcţionarea în jos a fluxului de aer pentru mai multe ore. 
• Nu încercaţi să reglaţi deflectoarele cu mâna. Altfel, unghiul de 

control se poate schimba sau deflectorul nu se închide complet. 
• În ÎNCĂLZIRE, dacă temperatura de ieşire este prea mică sau 

se realizează operaţia de dezgheţare, deflectorul este automat 
adus în poziţia (1).  

 
OSCILAŢIE (BALEIERE) ORIZONTALĂ  AUTOMATĂ 
Pentru pornirea baleajului automat, aoăsaţi butonul SWING. 
Pentru oprire reapăsaţi acest buton. 
 

             

 
Reglaţi direcţia direct prin 
mutarea stânga / dreapta a 
direcţie fluxului reglând 
deflectorul manual. 

 
     AVERTISMENT 

Opriţi aparatul de aer 
condiţionat când ajustaţi direcţia 
orizontală a fluxului de aer.

Orientarea fluxului de aer 
orizontal (stânga-dreapta)  

 
Direcţia aerului (sus-jos) poate fi ajustată folosind butonul VANE CONTROL (FLUX AER) de pe 
telecomandă. De fiecare dată când apăsaţi acest buton, direcţia aerului se schimbă în ordinea 
următoare: 

 
  

SCHIMBAREA VITEZEI VENTILATORULUI 
La fiecare apăsare a butonului VITEZĂ VENTILATOR, viteza ventilatorului se schimbă în secvenţa:

        
Dacă zgomotul emis de ventilator vă deranjează somnul, utilizaţi modul SLEEP (VEGHE) 

    Ajustarea verticală (sus-jos) a fluxului de aer 

 (Minim – Mediu – Maxim – Auto) 



    SETAREA CEASULUI TELECOMENZII 
 
La introducerea bateriilor în telecomandă, ceasul va fi setat automat la ora AM 12:00. 
 
Exemplu de setare: setarea orei AM 10:30 

1 

 

Folosiţi vârful unui pix sau al unui creion şi apăsaţi butonul 
‘CLK’. Ceasul va începe să clipească şi se poate seta ora 
exactă. 
 

  

2 
 

Apăsaţi butonul HOUR pentru a seta ore (setaţi pe AM 10:) 
 

  

3 
 

Apăsaţi butonul MIN pentru a seta minute (setaţi pe 30) 
 

  

 
4 

 

Apăsaţi din nou în decurs de 15 secunde butonul ‘CLK’ pentru a 
confirma ora setată. 

 

 

NOTĂ: Programatorul este setat pe baza timpului actual, aşa că setaţi corect 
ceasul (ora actuală) 

 
 

MODUL SLEEP (VEGHE) 
 
Selectaţi această funcţie atunci când doriţi o atmosferă liniştită (de exemplu pentru somn). 
 

 Cu telecomanda îndreptată spre unitatea 
interioară: 
 

1
 
Apăsaţi butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT). 

  
 
 
  
2

 

Apăsaţi butonul SLEEP. 

                                 
Ventilatorul se va seta automat pe viteză mică. 
Dacă în timpul funcţionării în modul SLEEP 
apăsaţi butonul FAN SPEED (viteză ventilator), 
aparatul va ieşi din modul SLEEP 
 

  

 

Pentru a 
opri 
funcţionar
ea în 
modul 
SLEEP, 
apăsaţi 
din nou 
butonul 
SLEEP. 

 

NOTĂ: 
Folosiţi această funcţie pe timp de noapte. În timpul zilei 
capacitatea de răcire este redusă în acest mod. 

 
COMUTATORUL DE URGENŢĂ 
Dacă bateriile telecomenzii sunt descărcate sau telecomanda s-a stricat , utilizaţi  comutatorul de urgenţă. 
Aparatul porneşte la apăsarea butonului, la o reapăsare aparatul se opreşte. 

 
Mod operare 

 
 MOD OPERARE      : AUTO SELECT 
 SUB MOD                : AUTO 
 FLUX DE AER         : FLUX NATURAL  

        

 

 

 
Operarea porneşte prin apăsarea 
butonului RUN (funcţionare) şi prin 
reapăsarea lui se opreşte 

 



 
UTILIZAREA PROGRAMATORULUI  

 
Folosiţi această funcţie pentru a programa oprirea sau pornirea automată a aparatului de aer 
condiţionat atunci când mergeţi la culcare, când ajungeţi acasă, când vă treziţi, etc. 
       

  SETAREA PORNIRII AUTOMATE  
1 Apăsaţi butonul AUTOSTART pentru a 

seta ora de pornire a aparatului. Setarea 
se face în modul stand by. 
La fiecare apăsare a butonului, alternează 
activarea sau dezactivarea acestei funcţii. 

  

2 Setarea timpului programat, folosind 
butoanele HOUR şi MIN 
Fiecare apăsare a tastei HOUR conduce la 
majorare cu o oră, iar fiecare apăsare a 
tastei MIN. are ca efect  o creştere cu 10 
minute a timpului programat. 

  

3 Apăsaţi butonul AUTOSTART pentru a 
renunţa la utilizarea programatorului. 

 
SETAREA  OPRIRII AUTOMATE  
1 Apăsaţi butonul AUTOSTOP pentru a 

seta ora de oprire a aparatului. Setarea 
se face în timpul funcţionării aparatului. 

  

                                             

 

2 

Setarea timpului programat, folosind 
butoanele HOUR şi MIN 
Fiecare apăsare a tastei HOUR conduce la 
majorare cu o oră, iar fiecare apăsare a 
tastei MIN. are ca efect  o creştere cu 10 
minute a timpului programat. 

    

  3 Apăsaţi butonul AUTOSTOP pentru a 
renunţa la utilizarea programatorului. 

 
Funcţiile de programare a opririi şi cea de programare a pornirii aparatului se pot folosi în combinaţie. 
Funcţia care va ajunge prima la timpul setat, va fi cea care va opera mai întâi (semnul  indică 
ordinea programărilor setate).  
 
Operarea programatorului nu va fi corectă dacă timpul nu este setat corect. 
 

CODURI DE EROARE (auto-diagnoza) 
 

COD DE EROARE EXPLICAŢIE 
Defect sensor temperatură teavă unitate interioară  E3 
Defect sensor temperatură unitate interioară E2 
Defect motor ventilator unitate interioară E5 
Funcţionare anormală a unităţii externe E4 
Operare dezgheţare dF 

 



 
PROCEDURĂ DE MANEVRARE TELECOMANDĂ 

 
      
 
Următoarele cazuri semnalează baterie uzată. Înlocuiţi bateriile uzate cu unele noi. 
• Sunetul de recepţie nu este emis de unitate când este transmis semnalul. 
• Afişajul devine neclar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICI ALE OPERAŢIEI DE INCĂLZIRE 
       

       
 
o Aparatul absoarbe căldura din exterior şi o transferă în interior pentru a încălzi aerul din cameră. Capacităţile 

de încălzire prin acest principiu al pompei de căldură urcă / scad cu creşterea / scăderea temperaturii aerului 
exterior. 

o Este nevoie de un timp relativ scurt pentru sistemul de circulaţie a aerului cald pentru a creşte temperatura 
camerei. 

o Când temperatura aerului exterior este foarte scăzută sistemul poate fi folosit împreună cu alte dispozitive de 
încălzire. Dar aerisirea bună trebuie să fie menţinută pentru a asigura securitatea şi a preveni accidentele. 

Încălzirea (aparatul de aer condiţionat) nu se va utiliza la temperaturi sub -6ºC, există riscul de a 
defecta compresorul ! 
              
              
 
 
Când temperatura aerului exterior este foarte scăzută şi umiditatea este  foarte ridicată, se va produce îngheţul la 
schimbătorul de căldură al unităţii exterioare, ceea ce are impact negativ asupra eficienţei de încălzire. În acest 
caz, dezgheţarea automată va intra în joc. Funcţionarea încălzirii va fi oprită 5–10 minute pentru a realiza 
dezgheţarea.  
o Ventilatorul, atât cel al unităţii externe cât şi cel al unităţii interne se va opri. În timpul acestei operaţii afişajul 

va arăta ‘dF’. 
o În timpul dezgheţării, unitatea externă ar putea produce ceva abur. Acest lucru este normal şi se  datorează 

dezgheţării rapide. 
o După terminarea operaţiei de dezgheţare, funcţinarea procesului de încălzire este reluată. 

 

Procedură de înlocuirea bateriilor

1   Scoateţi capacul şi bateriile vechi 
 

2   Introduceţi bateriile (SUM-4 sau 
RO3 x2). 

    
3   La schimbarea bateriilor, respectaţi 
polaritatea (+/-), vezi desenul de pe 
telecomandă.

4 Scurtcircuitaţi secţiunea resetare cu 
vârful unui creion cu bilă 

             

5   Închideţi capacul. 
 
6   Verificaţi indicaţia 12:00 AM. Setaţi timpul actual. 

   
• Nu folosiţi o baterie veche împreună cu una nouă. 
• Scoateţi bateriile când telecomanda nu este folosită 

timp îndelungat. 
• Viaţa bateriei produsă în conformitate cu JIS sau IEC 

este de 6 la 12 luni, în condiţii normale de utilizare. 
Dacă este folosită mai mult sau este folosită una 
nepotrivită, se scurge lichid din baterie provocând 
defectarea telecomenzii.

NOTA 

Durata de viaţă este tipărită pe baterie. Viaţa bateriei poate 
fi mai scurtă decât data tipărită pe ea, în funcţie de 
frecvenţa utilizării telecomenzii. Totuşi, bateria poate fi bună 
şi după ce timpul nominal de viaţă a expirat. 

Principii de bază şi performanţă

Dezgheţarea 



 
METODE DE INTREŢINERE 

 

Aparatul de aer condiţionat trebuie oprit şi scos din priză, înainte de a se efectua orice operaţie 
de întreţinere. 
 
 
                  

Curăţarea sitei filtrului de aer (Intervalul standard trebuie să fie 
o dată la fiecare două săptămâni). 

Înaintea sezonului de funcţionare În timpul  sezonului de funcţionare

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
   
              
              
              
               
 
 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
           
 
              
              
              
              
           

1.  Scoateţi sita filtrului de aer din unitate. 
• Apăsaţi uşor capetele 

inferioare ale grătarului şi 
deschideţi-l. 

• Trageţi uşor sita filtrului de 
aer şi extrageţi-o în direcţia 
corpului dumneavoastră. 

 
 

2.  Curăţaţi sita filtrului de aer 
Dacă sita este foarte murdară, folosiţi apă călduţă 
(cca. 30ºC) pentru a o curăţa. Uscaţi-o după 
curăţire. 
 Notă: 
• Nu folosiţi apă fiebinte pentru a curăţa sita. 
• Nu uscaţi sita deasupra focului. 
• Nu depuneţi prea multă forţă la tragerea sitei. 

       
              
          
           
 
 

 

3.  Instalaţi sita filtrului. 
 

Operarea aparatului de climatizare fără sita filtrului 
de aer ar putea conduce la murdărirea interiorului 
aparatului, ceea ce ar putea conduce la scăderea 
performanţei şi distrugerea unităţii. 

Curăţaţi aparatul de climatizare 
 

 Folosiţi o cârpă moale şi 
uscată pentru a şterge 
aparatul sau folosiţi un 
aspirator pentru a-l 
curăţa. 
 Dacă aparatul este 
foarte murdar, folosiţi o 
bucată de ţesătură şi 
îmbibaţi-o cu detergent 
neutru de uz casnic 
pentru curăţire. 

         
  

 

1.  Setaţi temperatura la 30ºC 
şi operaţi  în 
DEZUMIDIFICARE pentru 
o jumătate din zi pentru a 
usca interiorul inităţii. 

  
                                

2.  Opriţi funcţionarea aparatului şi scoateţi-l din priză.  
Aparatul de climatizare va consuma 5W după 
ce a fost oprit. În scopul economisirii energiei 
şi siguranţei, este recomandabil să se scoată 
fişa din priză în timpul perioadei nefuncţionale. 

 
3.  Curăţaţi şi instalaţi ecranul filtrului de aer 
      
4.  Curăţaţi unităţile interioară şi 
exterioară. 
  
5.  Scoateţi bateriile din telecomandă. 

Notă:
Dacă ecranul filtrului de aer este blocat cu praf sau 
murdărie, performanţa răcirii şi încălzirii va fi afectată 
cu zgomot de funcţionare şi consum de energie 
majorat. De aceea, ecranul filtrului de aer trebuie să 
fie curăţat cu regularitate. 

1.  Verificaţi ca orificiile de admisie şi evacuare aer ale 
unităţilor interioare şi exterioare să nu fie obturate. 

        
 

2.  Verificaţi dacă suportul de instalare  este corodat 
sau ruginit. 
  

3.   Verificaţi dacă aparatul este împământat corespunzător. 

                    
 

4.   Verificaţi dacă filtrul de aer este curat 
 

5.   Conectaţi aparatul la sursa de curent. 
 

6.   Introduceţi bateriile în telecomandă. 
 

După sezonul de funcţionare 



 
SERVICE ŞI DEPANARE 

 
Vă rugăm verificaţi următoarele, înainte de a apela la Service: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
        
              
              
              
              
              
              
            
 

 Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător 
după efectuarea verificărilor de mai sus, când 
dubiul rămâne chiar după consultarea paginii 15 
sau în caz că asemenea fenomene ca cele 
arătate mai jos există, deconectaţi alimentarea 
şi contactaţi unitatea Service autorizată. 

         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scoateţi imediat din priză şi informaţi unitatea Service în următoarele situaţii: 
 

Siguranţa sau întrerupătorul se ard 
adeseori. 

 

Fişa sau ştecherul sunt excesiv de fierbinţi 

                

Izolaţia fişei sau a cordonului este 
spartă. 

                
Defectul este observat la TV, radio sau 
alte dispozitive (apar perturbaţii). 

 

Receptorul aparatului (al semnalului de la 
telecomanda) nu acţionează sigur. 
 

 

În timpul funcţionării este auzit un 
zgomot anormal. 

 
Dacă funcţionarea defectuoasă este observată, când butonul RUN este apăsat, chiar după scoaterea din priză şi repornirea 
operaţiei după 3 minute, funcţioarea defectuoasă nu dispare. 
 

                                                                  
 

Aparatul de climatizare nu funcţionează de loc 
Este fişa în priză ? 

 

Este timpul setat la 
poziţia “ON”? 

 

Există o întrerupere de 
curent sau o siguranţă arsă?

     
 

Temperatura camerei nu poate fi 
comandată.  
(Prea rece sau prea cald) 
 

Este setarea temperaturii camerei 
în poziţia “CONT”?                        

  
 

În modul CONT unitatea funcţionează 
continuu indiferent de temperatura 

camerei. 

Performanţă slabă de răcire sau încălzire 
Este adecvată 
setarea temperaturii 
camerei? 

   
TEMP   

adecvată 
 

Sunt curate filtrele de 
aer (neînfundate)? 

 

Sunt deschise ferestrele 
şi uşile? 
 

 

Performanţă slabă de răcire 
Lumina soarelui 
intră direct în 
cameră? 

 
 

Există o sursă de 
căldură în cameră? 

 

Sunt prea mulţi 
oameni în cameră? 

 

Cazuri care necesită apelarea imediată a SERVICE-ului autorizat



 
SPERĂM CĂ VEŢI CUNOAŞTE CELE CE URMEAZĂ LA FOLOSIREA 

APARATULUI 
 
 

Care este problema ? Explicaţia (aceste cazuri nu sunt defecte de funcţionare) 
Unitatea nu poate fi repornită imediat după 
deconectare. 

                   

Repornirea este stopată pentru 3 minute după 
deconectare pentru a proteja unitatea. 

                                         
Pentru protecţia de 3 minute programatorul încorporat 
în microcomputer acţionează automat.  

 
Aerul nu este suflat la pornirea operaţiei de 
încălzire. 

Curentul  de aer este oprit pentru a preveni suflarea 
aerului rece până ce schimbătorul de căldură interior 
este încălzit (2 la 5 minute) (HOT KEEP). 
Când temperatura exterioară este scăzută şi 
umiditatea este ridicată, unitatea uneori realizează 
automat dezgheţarea. Vă rugăm aşteptaţi. În timpul 
dezgheţării, din unitatea exterioară apare apă sau 
abur. 

Aerul nu este suflat între 6 şi 12 minute, la 
operaţia de încălzire. 

Ventilatorul interior este uneori oprit pentru a preveni 
vaporizarea umezelii dezumidificate şi a economisi 
energie. 

Aerul nu este suflat la funcţionarea DRY. 

Acest fenomen apare uneori când temperatura şi 
umiditatea camerei sunt foarte ridicate, dar el va 
dispare cu scăderea temperaturii şi umidităţii. 

Ceaţa apare la funcţionarea COOL. 

Este emanat miros. Aerul suflat în timpul funcţionării poate mirosi. Acesta 
este miros de tutun sau cosmetice rămas în unitate. 

 

 
Acesta este produs de refrigerentul care circulă în 
interiorul unităţii. 

Zgomotul este auzit ca 
pocnituri. 

Zgomotul este auzit ca pocnituri. După o oprire 
de energie sau după întreruperea alimentării. 

Acesta este produs de expansiunea la căldură sau 
contracţia plasticului. 

Operarea nu poate fi repornită chiar dacă 
curentul  a revenit (după ce a fost luat). 

Circuitul de memorie al microcomputerului este şters. 
Acţionaţi din nou telecomanda pentru a reporni 
funcţionarea. 

 
 
 
 
  
 

Semnalele telecomenzii nu pot fi primite când: 
receptorul de pe corpul aparatului de climatizare este 
expus luminii directe a soarelui sau iluminatului 
puternic. În acest caz, întrerupeţi lumina soarelui sau 
reduceţi iluminatul. 
 

Nu sunt primite semnalele telecomenzii. 

         
Dacă unitatea funcţionează o perioadă îndelungată în 
atmosferă cu umiditate ridicată, apare umezeala la 
orificiile de evacuare a aerului şi acestea vor picura. 

Apare umezeala la orificiile de evacuare a 
aerului. 

 
 



 
 

 
 

Caracteristici tehnice 
aparate aer condiţionat ZASS 

răcire + încălzire 

model 
ZAC 18 /L 

model 
ZAC 22 /L 

Capacitate răcire BTU/h 18000 22000 
Capacitate răcire kW 5,1 6,4 
Capacitate răcire Fg/h 4386 5504 
Capacitate încălzire BTU/h 19400 22700 
Capacitate încălzire kW 5,5 6,6 
Capacitate încălzire Kcal/h 4730 5676 
Putere răcire W 1590 1990 
Putere încălzire W 1440 1690 
EER  3,21 3,22 
COP  3,44 3,40 
Clasa de energie răcire  A A 
Clasa de energie încălzire  B B 
Dezumidificare l/h 1.7 1.9 
Ventilare m³/h ≥ 800 ≥ 900 
Zgomot unitate interioară db(A) 37~44 42~46 
Zgomot unitate exterioară db(A) 54 54 
Alimentare V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 
Masă unit. interioară kg 13 14 
Masă unit. exterioară kg 38 45 
Suprafaţa deservită m² 20-30 26-36 
Refrigerant: R410a Kg 1,5 1,9 
Temperatura exterioară minimă/maximă 
de funcţionare 

°C -6 / +43 -6 / +43 

 
 
 
 

 
Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, 
vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat 
la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.

 
 
 
 

 
 

 
 
 

S.C. ZASS ROMANIA S.R.L.  
(CUI RO15328988) 

Unic importator si distribuitor 
TG. MUREŞ - Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120 

Tel/Fax: 0265-262870, 269209, Fax: 0265-307670, 307671 
e-mail: sales@zass.ro, office@sero.ro 

www.zass.ro , www.sero.ro

http://www.zass.ro/
http://www.sero.ro/

	INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATORI 
	Cum se deschide 
	Cum se închide 

	Apăsaţi butonul AUTOSTART pentru a seta ora de pornire a aparatului. Setarea se face în modul stand by. 
	Apăsaţi butonul AUTOSTART pentru a renunţa la utilizarea programatorului.
	Apăsaţi butonul AUTOSTOP pentru a seta ora de oprire a aparatului. Setarea se face în timpul funcţionării aparatului.
	Apăsaţi butonul AUTOSTOP pentru a renunţa la utilizarea programatorului.


