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Acest produs este un aparat modern şi performant. Pentru a beneficia  la maxim de toate caracteristicile acestuia, acest 

aparat trebuie să fie instalat de către tehnicieni profesionişti. 
Prezentul manual de utilizare este comun pentru mai multe modele de aparate de aer condiţionat produse de compania 
noastră. Design-ul aparatului dumneavoastră poate fi diferit de cel prezentat în acest manual, însă nu va afecta utilizarea 
corespunzatoare a acestuia. 
Citiţi cu atenţie secţiunile corespunzatoare modelului pe care l-aţi ales şi păstraţi manualul la îndemână pentru a putea fi utilizat 
ulterior. 
 
Informaţii suplimentare: 
Aparatul nu trebuie să fie utilizat de către copiii mici sau persoanele cu dizabilităţi, fără supraveghere. Copiii mici trebuie să fie 
supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. 
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Instrucţiuni pentru utilizator 
Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul, pentru a se asigura o utilizare 
corespunzătoare. 
Instrucţiuni pentru instalare 
- Asiguraţi-vă de faptul că aparatul este instalat de  personal calificat în acest domeniu. 
 

1. Aparatul nu trebuie sa fie instalat în locuri 
unde există scurgeri de gaze combustibile. 

 
În cazul în care se acumuleaza gaz în jurul 
aparatului, există pericolul de producere al unui 
incendiu. 

Asigurati-vă de faptul că instalaţia dvs. electrică  
dispune de dispozitiv de siguranţă. 

 
 
Absenţa unui astfel de dispzitiv poate duce la 
electrocutare sau alte pericole. 

După ce aţi conectat firele dintre  unitatea 
interioară şi unitatea exterioară, verificaţi dacă 
există fire slăbite, tragând uşor de acestea. 

 
Dacă există fire slăbite se poate produce un 
incendiu. 

Asigurati-vă de faptul că aparatul este 
împamântat corespunzator. 

 
 
 
 

Firele pentru împământare trebuie să 
fie conectate corespunzator la sursa 
de alimentare. O împamântare 
necorespunzatoare poate duce la 
electrocutare sau alte pericole. 

 
Instrucţiuni pentru utilizare 
 

Nu încercaţi să opriţi aparatul 
prin scoaterea ştecherului 
cablului de alimentare din priză. 

 
 

 
 
 

Pericol de electrocutare sau 
incendiu. 

Nu conectaţi sursa de alimentare 
la un conector intermediar. 
Utilizarea unui prelungitor este 
interzisă. Nu conectaţi mai 
multe aparate la acceaşi priză. 

 
Greşit! 

 
 
 
 
 

Pericol de electrocutare, 
supraîncălzire, incendiu sau alte 
accidente. 

Nu  întindeţi, avariaţi, încalziţi 
sau modificaţi circuitul de 
alimentare. 

 
 

Se poate produce electrocutare, 
supraîncălzire, incendiu, etc. 
Dacă firele sunt avariate şi/sau 
trebuie să fie înlocuite, apelaţi la 
ajutorul unui centru de Service 
sau o persoana autorizată pentru 
a fi înlocuite. 

Nu atingeţi ştecherul cu mâinile 
umede. 

 
Pericol de electrocutare. 

Înainte de a introduce ştecherul 
în priză, asiguraţi-vă de faptul 
ca nu există praf pe el iar acesta 
este conectat corespunzator. 

 
Daca există praf 
pe ştecher, este 
pericol de 
electrocutare 
sau incendiu. 

Nu utilizaţi siguranţe  
dimensionate incorect sau alte 
fire metalice în locul lor 

Fir de 
cupru 

 
 
 
Utilizarea firelor de fier sau din 
cupru poate duce la producerea 
unor defecţiuni sau incendiu. 
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Încercaţi să evitaţi pătrunderea 
luminii directe a soarelui şi a aerului 
fierbinte în încăpere. 

E cald! 
 
 
 
 

În timpul operaţiunii de răcire, 
utilizaţi draperiile sau jaluzelele 
pentru a face umbră în încăpere. 

Încercati să eliminaţi sursele de 
caldură în timpul operaţiunii de 
răcire. 

 
Scoateti sursele de caldura din 
încapere. 

Nu utilizati aparate cu ardere prin 
combustie în încăpere. 

 

 
Poate duce la arderea incompletă la 
aceste aparate. 

Nu aşezaţi insecticide, vopsea sau 
 spray-uri inflamabile în apropierea 
aparatului de aer condiţionat şi nu 
utilizati spray-urile direct spre aparat. 

 
Pericol de incendiu. 

Atunci când este nevoie să utilizaţi 
aparatul de aer condiţionat şi 
aparatele de ardere prin combustie  
(ex. aragaz), în aceeaii cameră, 
trebuie să aerisiti încăperea din când 
în când. 

Lipsa 
oxigen! 

 
 
 

Ventilaţia insuficientă poate duce la 
lipsă de oxigen sau alte pericole. 

Înainte de întreţinerea aparatului, 
întrerupeţi sursa de alimentare. 
Nu curaţaţi aparatul atunci când 
ventilatorul funcţionează. 

 
 
 

Nu introduceţi beţe sau alte obiecte 
în fantele pentru ventilaţie. 

 
Pericol! 

 
 
 

Dacă ventilatorul funcţionează la 
viteza ridicată, se pot produce 
accidente. 

Ajustaţi cum doriţi direcţia aerului. 

 
Ajustaţi corespunzator pe direcţiile 
sus / jos şi stânga / dreapta pentru a 
distribui uniform temperatura în 
încăpere. 

Nu vă expuneţi pentru mult timp la 
acţiunea aerului condiţionat. 

 
 Puteţi avea  un disconfort ce poate fi 
dăunator pentru organism. 

Nu curataţi aparatul de aer 
conditţionat cu apă. 

 
 
Se poate produce o electrocutare. 

Nu ataşaţi, agătaţi sau aşezaţi obiecte 
pe aparat. 

 
Pot cădeă provocând accidente sau 
leziuni. 

Verificati bine structura suport a 
aparatului. 

 
În cazul unor avarii, structura suport 
trebuie sa fie reparată imediat pentru 
a evita căderea aparatului ce poate 
duce la producerea de leziuni, 
distrugerea lui sau alte accidente. 

Nu vă aşezati pe unitatea exterioară 
şi nu aşezati obiecte pe aceasta. 

Daca unitatea  
cade, poate 
produce leziuni 
sau alte accidente. 

Nu utilizati următoarele substanţe: 

 
Apă  fierbinte (peste 40˚C- utilizarea 
apei fierbinţi va deforma aparatul sau 
poate afecta culoarea), 
benzină, diluant, benzen, agent de 
lustruit, etc. 
Aceste substanţe vor deforma 
aparatul sau îl vor zgâria. 

Scoateţi ştecherul dn priză atunci 
când aparatul nu este utilizat pentru o 
perioadă îndelungată de timp din 
motive de siguranţă. 

 
Atunci când şecherul este scos din 
priză, asigurati-vă de faptul că 
aparatul este oprit. 

 
Instrucţiuni pentru demontare şi reparare 
- Atunci când este necesară demontarea şi repararea aparatului, contactaţi un centru de 
Service autorizat şi apelaţi la ajutorul unui personal calificat. 
- Dacă apar situaţii neconforme (miros de ars, zgomote, etc.), opriţi imediat funcţionarea, 
întrerupeţi sursa de alimentare şi contactaţi centrul de Service sau personalul autorizat 
abililitat de S.C. ZASS Romania S.R.L. 
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Părţile componente : 
Deoarece există mai multe modele cu caracteristici şi design diferite, vom realiza 
următoarea prezentare generală. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitate interioară:    
Cum  o deschideţi?    

   
 

 
 
Apasaţi uşor în părţile laterale jos şi trageţi până  
simţiţi o rezistenţă. 
 
 

 
Cum o închideţi ? 
Apăsaţi în jos grilajul de admisie, apoi apăsaţi în 
părţile laterale ale grătarului în partea de jos. 
 
 
 
Acest buton poate fi utilizat ca masură de urgenţă 
pentru a porni/opri aparatul atunci când 
telecomanda nu este disponibilă.

 

 
 
 

Observaţie:  Nu desfaceţi grilajul la un unghi mai mare de 60 de grade. 
Nu aplicaţi o forţă excesivă asupra carcasei unităţii interioare. 

    Unitate interioară 

Funcţionare/indicaţii 
Grătar retur aer 

Primeşte aer. Indicatoare unitate 1 
 
 

    Functionare         Cronometru 

Ajustare stânga / dreapta a 
direcţiei aerului. 
 
    Ajustare sus / jos a 
       direcţiei aerului. 
 
Evacuare aer 
Este evacuat aerul. 
 
 
Filtru aer. Îndepartează 
Murdaria sau praful din aer. 

 
 
Tub evacuare 
Evacueaza apa din aer. 

              Setare temperatura, cronometru 
                    şi indicator cod eroare. 

 
 
Indicatoare unitate 2 
 

 
         Utilizare TURBO 

 
 

          Temperatura, cronometru, 
                  cod defectiune. 

 
           Cronometru. 

 
           Funcţionare 

Receptor semnal telecomandă 

Admisie aer 
Lateral şi  spate Conexiune conductă 

refrigerare, cablu 
electric 

     Ventilator evacuare 
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             Indicatoare unitate 3 
 
 

    Receptor semnal telecomandă 

Cronometru 

Utilizare turbo Funcţionare 

      Indicatoare unitate 4 

Receptor semnal 
telecomandă 

Indicator viteză ventilator Temperatura, 
cronometru şi 
coduri eroare 

Funcţionare 

    Indicatoare unitate 5 

Mod sleep 

Utilizare TURBO 

Cronometru 

Funcţionare 

Temperatura, cronometru 
şi coduri eroare 

     Receptor semnal telecomandă 

     Indicatoare unitate 6 
             
                   Functio- 
                    nare 

  Crono- 
metru 

Utilizare TURBO 

Receptor 
semnal 

telecomandă 

Mod 
sleep 

Temperatura, cronometru şi coduri eroare 
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Toate imaginile de mai sus sunt orientative, însă (practic) elementele importante sunt 
indicate. Aspectul display-ului poate fi schimbat, fără a afecta principial funcţionarea. 

Baleiere      Dezumidi- 
       ficar e          Răic ire 

Î ncălzire        Mod            Mod 
(model răc ire            autornat           sleep              Cronornetru 
şi încălzire) 

Motor ventilator intern 
Temperaturii şi coduri              Viteză ventilator 

Receptor sernnal telecomandă 
Viteză ventilator 

Ternperatura , cronornetru şi 
coduri eroare 

Cronometru 

Mod sleep Funcţiona re 

Receptor se mna l 
telecomandă 

Cronometru Te mperatura, cronometru şi 
               coduri eroare 

 

    Indicatoare unitarte 10 
 

Indicatoare unitarte 7 

Indicatoare unitarte 8 

Indicatoare unitarte 9 
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Funcţiile şi folosirea telecomenzii 

Atenţie: 
Această telecomandă este tipul universal al companiei noastre şi poate fi folosită pentru 
multe dintre aparatele produse de noi. Ne cerem scuze dacă există butoane pe 
telecomanda dumneavoastră ce nu apare în această descriere. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modul de trasmitere 
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Utilizarea telecomenzii : 
 
UTILIZAREA APARATULUI ÎN MODURILE SELECTATE 
1. Îndreptaţi telecomanda către unitatea interioară, apasaţi butonul ON/OFF apoi butonul 

MODE, selectaţi modul dorit: AUTO, COOL (răcire), DRY (deumidificare), HEAT (încalzire) sau 
FAN (ventilator). 

2. Apăsaţi butonul pentru setarea temperaturii pentru a creşte sau a reduce valorile până când 
temperatura dorită este afişată. Temperatura din încăpere poate fi setată la o valoare cuprinsă 
între 16°C - 32°C. (Automat este setată la 25°C şi nu poate fi ajustată în modul AUTO sau DRY). 

3. Apăsaţi butonul FAN SPEED pentru a selecta viteza dorită a ventilatorului: scăzută (pe afişaj 
apare „ ”), medie (pe afişaj apare „ ”), ridicată (pe afişaj apare „  ”), auto (indicatorul „ ” 
clipeşte). (Va fi setată automat o viteză mai mică şi neajustabilă în modul DRY). 

4. Apăsaţi butonul SWING pentru a selecta direcţia sus / jos dorită: normal (pe afişaj apare „  ”), 
baleiere (indicatorul „  ” clipeşte), fix (pe afişaj apare „  ”). (Va fi setat automat pe directie fixă 
în modul DRY). 

 
FUNCŢIA TURBO 
Apăsaţi butonul TURBO în modul COOL sau HEAT, viteza poate fi setată pe HIGH. Apăsaţi butonul 
TURBO din nou pentru a finaliza modul de utilizare TURBO. 
Observaţie: în timpul modului TURBO, viteza nu poate fi modificată! 

 
AJUSTAREA DIRECŢIEI STÂNGA / DREAPTA 
Metoda 1: Ajustarea manuală 
Ajustaţi direcţia prin deplasarea manuală a lamelelor stânga / dreapta. 
Atenţie: atunci când ajustaţi direcţia, opriţi aparatul! 
Metoda 2: Ajustarea automată orizontal / vertical (model tridimensional) 
Ajustaţi direcţia cu ajutorul telecomenzii. Apăsând  butonul AIR FLOW, lamelele 
se vor mişca în mod constant stânga / dreapta sau vor fi fixe. 

 
PROGRAMATOR (TIMER)  
Setarea timpului de oprire: 
Setaţi timpul pentru oprirea aparatului, iar atunci când timpul setat s-a scurs, aparatul se va opri. 
1. În timpul utilizării aparatului, apăsaţi butonul TIMER iar aparatul va intra în modul de oprire 

programată. 
2. Apăsaţi continuu butonul TIMER pentru a seta timpul necesar pentru oprirea aparatului. 

Programatorul poate seta o valoare cuprinsă între 1 – 24 de ore. De fiecare dată când apăsaţi 
butonul, indicaţia se va modifica în urmatoarea secvenţă: 1 * 2 * ... * 24 * anulare (fără 
indicaţie) * 1. 

3. După setarea timpului de oprire, numărul de pe afişaj va scadea cu 1 la fiecare oră care trece. 
Cifrele indică timpul ramas pâna la oprire. 

 
Setarea timpului de pornire 
Setaţi timpul pentru pornirea aparatul iar atunci când timpul s-a scurs, aparatul va porni. 
1. Atunci când aparatul este în modul standby, apasaţi butonul TIMER iar aparatul va porni. 
2. Apasaţi în mod continuu butonul TIMER pentru a seta timpul dorit pentru pornirea aparatului. 

Programatorul poate seta o valoare cuprinsă între 1 – 24 de ore. De fiecare dată când apăsaţi 
butonul, indicaţia se va modifica în urmatoarea secvenţă: 1 * 2 * ... * 24 * anulare (fără 
indicaţie) * 1. 

 
După ce aţi setat timpul de pornire, numărul de pe afişaj vor scade cu 1 la fiecare oră care trece. Cifrele 
indică timpul rămas pâna la pornire. 
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Procedura de  dezactivare 
Atunci când indicaţia de pe afişaj este de 24 de ore, apasaţi din nou butonul TIMER pentru a şterge modul timp. 
 
MODUL SLEEP 
Utilizaţi acest mod pentru a reduce zgomotul de funcţionare atunci când dormiţi, etc. Apasaţi butonul SLEEP, 
zgomotul aerului din unitatea internă va fi redus. 
Apasaţi din nou butonul SLEEP pentru a părăsi acest mod. 

• Utilizaţi modul SLEEP atunci când mergeţi la culcare. Dacă acest mod este utilizat pe timpul zilei, 
capacitatea este redusă deoarece temperatura ambientală este prea mare (MOD COOL). 

• În timpul operaţiunii de răcie ( MOD COOL), temperatura din încăpere va fi crescută treptat cu câte 2˚C 
după ce aparatul începe să functioneze în modul SLEEP. 

• În timpul utilizării modului de încalzire (MODUL HEAT), temperatura din încăpere va fi redusă treptat cu 
câte 5˚C fată de setare după ce aparatul  începe să funcţioneze în modul SLEEP. 

 
ÎNLOCUIREA BATERIILOR 

• Atunci când semnalul de la telecomandă este slab iar unitatea 
interioara nu poate recepţiona semnalul corespunzator; indicaiţia 
de pe afişaj devine ştearsă, deplasaţi capacul şi înlocuiţi cele două 
baterii. 

• Respectaţi polarităţile din interiorul compartimentului, (pozitiv şi 
negativ).  

• Utilizati baterii noi şi de acelaşi tip. 
• Dacă telecomanda nu va fi utilizată pentru o perioadă îndelungată 

de timp, scoateţi bateriile pentru a preveni curgerea acestora şi 
avarierea telecomenzii. 

• Dacă telecomanda funcţionează necorespunzator, puteţi scoate 
bateriile din partea din spate pentru a reseta afişajul. 

 
Performanţe şi principii de bază 

• Aparatul absoarbe caldura din aerul extern şi îl transferă în interior pentru a încalzi camera. Capacitatea 
de încalzire a acestei pompe de căldură/ creşte / scade cu mărirea / reducerea temperaturilor din aerul 
exterior. 

• Este nevoie de un timp scurt pentru un asemenea sistem de circulare a aerului cald pentru a creşte 
temperatura din încăpere. 

• Atunci când temperatura din exterior este foarte scazută, sistemul poate fi utilizat împreună cu un alt 
dispozitiv de încălzire clasic. Trebuie sa fie mentinută o bună ventilaţie pentru sigurantă şi pentru a 
preveni accidentele. 

Degivrare 
Atunci când temperatura mediului exterior este foarte redusă şi umiditatea este ridicată, va îngheţa dispozitivul 
pentru transferul de caldură al unitatii exterioare şi poate avea un impact negativ asupra eficienţei şi 
performantei de încălzire. În acest caz, funcţia de degivrare automată va porni. Modul de încălzire va fi oprit 
pentru 5-10 minute pentru decongelare. 

• Ventilatoarele unitatii interioare şi exterioare sunt oprite. 
• În timpul degivrarii, unitatea exterioara poate genera vapori.  Vaporii produşi din degivrare rapidă  nu 

reprezintă o defecţiune. 
• Înainte de încheierea procesului de degivrare, se reia operaţiunea de încalzire. 

 

        Scoateti capacul din spate     

Buton CLK 
 

     Nu funcţionează pentru acest model. 

                 Buton RST 
Acest buton permite resetarea 
calculatorului (apasaţi butonul RST cu 
vârful unui ac, pix, etc.). 

Telecomanda 1 

Telecomanda 2 

        Scoateti capacul din spate     
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Metode de întreţinere 
 
Aparatul de aer condiţionat trebuie să fie oprit iar cordonul de alimentare scos din priză înainte de a 
fi realizată o operaţiune de întreţinere. 
 
Înainte de a întrerupe utilizarea 

1. Verificaţi dacă există blocaje ale 
ventilatoarelor unitătii interioare şi 
exterioare. 

 
2. Verificati daca suportul de instalare este 

ruginit. 
3. Verificaţi dacă 

împământarea este 
corespunzatoare. Terminal 

împamântare 

4. Verificaţi dacă filtrul este curat. 
5. Conectaţi la sursă de alimentare. 
6. Introduceţi bateriile în telecomandă. 

 
După utilizare 

1. Setaţi temperatura pe 30°C şi utilizaţi 
aparatul în modul ventilator pentru 
aproximativ jumatate de zi. 

 Pentru a usca interiorul unitaţilor. 

2. Opriţi utilizarea aparatului şi scoateti cablul 
de alimentare din priză. 

Aparatul va consuma aproximativ 5W 
după ce este oprit. Pentru economisirea 
energiei este recomandabil sa scoateţi 
ştecherul din priză atunci când nu este 
utilizat. 
3. Curăţaţi şi instalaţi ecranul filtrului pentru 

aer. 
4. Curaţaţi unităţile interioare şi exterioare. 

 
5. Scoateţi bateriile din telecomandă. 

 

În timpul utilizării 
Curaţarea ecranului filtrului pentru aer (o dată la 
două săptămâni). 
1.   Îndepartaţi ecranul 

filtrului pentru aer. 
• Apasaţi uşor cele două 

capete ale grătarului 
pentru a-l desface. 

• Trageti uşor în sus 
ecranul filtrului şi trageţi 
în directia corpului 
dumneavoastră. 

2. Curaţaţi ecranul filtrului pentru aer. 
Dacă ecranul este foarte murdar, utilizaţi apă 
caldă (aproximativ 30˚C) pentru a-l curăţa. 
Lasati-l să se usuce după curăţare. 
Observatii: 
• Nu utilizaţi apă fierbinte pentru a curaţa ecranul 

filtrului. 
• Nu uscaţi ecranul deasupra unei surse de căldură. 
• Nu supuneţi efortului mecanic ecranul. 

3. Instalaţi ecranul filtrului pentru aer. 
Dacă utilizaţi aparatul fără ecranul pentru filtrul de aer se 
va murdări partea interioară a aparatului afectând 
performanţele sau vor fi avariate unităţile. 
Curăţaţi aparatul de aer condiţionat. 
• Utilizaţi un material uscat 

pentru a curăţa aparatul de aer 
condiţionat sau utilizati un 
aspirator. 

• Dacă aparatul este foarte 
murdar, utilizaţi un material 
înmuiat în detergent pentru a-l 
curăţa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observaţie: 
Dacă ecranul filtrului pentru aer este acoperit 
de praf sau murdărie, performantele de răcire 
sau încălzire vor fi afectate, utilizarea va fi 
zgomotoasă,  iar consumul de energie va creşte. 
Ecranul filtrului trebuie sa fie curăţat periodic. 

 



12 
 

 

 

 

 

 
 
Apelarea la ajutorul unui centru de Service autorizat abilitat ZASS 
Verificaţi următoarele înainte de a apela la ajutorul unui centru de Service autorizat: 

Aparatul nu funcţionează. 
Este conectat Timpul este setat Este întreruptă 

 ştecherul la priza? pe pozitia „ON”? alimentarea cu 
energie sau 

  

siguranţa este arsă? 

 
 

Rezultate slabe la răcire sau încălzire. 
Temperatura 
camerei este 
potrivită? 

 

Filtrele pentru aer 
sunt curate (nu 
sunt blocate)? 

 

Ferestrele sau uşile 
sunt deschise? 

 

 
 

Rezultate slabe la răcire. 
Lumina soarelui 
pătrunde direct în 
încapere? 

 

Există  surse de 
caldură în 
încapere? 

 

Exista prea multe 
persoane în 
încapere? 

 
 
Cazuri ce necesită contactul imediat cu SERVICE-ul/FURNIZORUL 
Scoateţi imediat cablul de alimentare din priză şi apelaţi la Service/Furnizor în următoarele situaţii: 
 

Siguranţele sau circuitele de 
întrerupere sunt oprite. 

 
Siguranţa 
este arsă 

Cablul de alimentare sau 
ştecherul sunt foarte fierbinti. 

 

Învelişul cablului de alimentare 
sau al ştecherului sunt avariate. 

 
Interferenţe cu televizorul, 
aparatul radio sau alte 
dispozitive de telecomunicaţii. 

 

Aparatul nu porneşte. 
 

 

Se aude  un zgomot anormal în 
timpul utilizării. 

 

Atunci când este observată o funcţioare eronată chiar şi  când este apăsat butonul RUN şi după ce aţi 
scos ştecherul din priză şi aţi repornit aparatul după 3 minute, funcţionarea eronată nu va dispărea. 

Trec 3 
minute, 
de ce? 
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Trebuie să ştiţi următoarele,  înainte de a utiliza aparatul: 
Aparatul nu poate fi repornit imediat după ce a fost 
oprit. 

 
Nu 

functioneaza 

Repornirea se face peste 3 minute după oprire 
pentru a proteja aparatul. 

 
Aşteptaţi 
3 minute 

 
 

Programatorul de protectie de 3 minute incorporat în 
microcip acţionează automat. Atunci când aparatul 
este pornit, aceasta funcţie nu este activată. 

Aerul nu este furnizat la pornirea în modul de 
încalzire. 

Furnizarea aerului este oprită pentru a preveni 
furnizarea de aer rece pâna când se încalzeşte 
dispozitivul pentru schimbul de caldură (2 la 5 min) 
(HOT KEEP). 

Aerul nu este furnizat pentru 6 – 12 minute, în 
modul de încalzire. 

Temperatura exterioara este redusă iar umiditatea 
crescută, aparatul va realiza automat degivraarea. 
În timpul degivrăriirii, din unitatea exterioară iese 
apă sau vapori . 

Aerul nu este furnizat în modul de deumidificare. Ventilatorul intern este oprit uneori pentru a preveni 
formarea de vapori  ca urmarea umezelii produse în 
urma dezumidificarii şi pentru a economisi energie. 

Sunt generaţi vapori în modul de răcire. Acest fenomen apare uneori atunci când 
temperatura şi umiditatea din încapere sunt ridicate 
însa va disparea odată  cu reducerea temperaturii 
şi a  umidităţii. 

Apar mirosuri neplăcute în timpul funcţionării. Aerul furnizat în timpul utilizarii poate mirosi. Este 
mirosul de tutun şi cosmetice din interiorul 
aparatului. 

 
 

Se aud zgomote. 

Sunt produse de agentul de refrigerare din interiorul 
aparatului. 

Se aude un zgomot. După oprirea alimentării sau 
după deconectarea ştecherului de la sursa de 
alimentare. 

Este produs de expansiunea sau contracţia 
componentelor din plastic. 

 Aparatu  nu poate fi repornit  chiar daca este reluată 
alimentarea cu energie. 

 Setarea  este ştearsă. Utilizaţi din nou telecomanda 
pentru a porni aparatul. 

Semnalele telecomenzii nu sunt recepţionate. Semnalele telecomenzii nu sunt recepţionate atunci 
când receptorul de pe aparat se află în acţiunea 
directă a luminii puternice sau a soarelui. În acest 
caz,  obturaţi luminarea senzorului. 

 
Se formează umezeală pe grila exterioară. Dacă aparatul este utilizat pentru o perioada 

îndelungată de timp în umiditate ridicată, se poate 
forma umezeală pe grilajul de evacuare a aerului. 
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INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 
2012/19/UE 

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. Înlăturând separat dispozitivele 
electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi 
permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la 
administraţia locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu 
reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu 
imaginea unei pubele tăiate. 

 
 

Caracteristici tehnice 
aparate aer condiţionat ZASS răcire + încalzire 

Model 
ZAC 12 PL 

Model 
ZAC 18 PL 

Model 
ZAC 24 PL 

Capacitate răcire BTU/h 12000 18000 24000 

Capacitate răcire kW 3.5(1.6~3.95) 4.6(1.4~5.5) 6.1(2.1~7.1) 

Capacitate încălzire BTU/h 12000 18000 24000 

Capacitate încălzire kW 3.1(1.55~4.25) 4.2(1.25~5.9) 5.3(1.8~7.3) 

Putere răcire W 1090(450~1400) 1550(360~1950) 1870(400~2700) 

Putere încalzire W 990(370~1270) 1450(370~1850) 1650(450~2250) 

SEER  6.2 6.1 6.1 

SCOP  4.0 4.1 4.0 

Clasa de energie răcire  A++ A++ A++ 

Clasa de energie încălzire  A+ A+ A+ 

Dezumidificare l/h 1.3 1.7 2.2 

Ventilare m3/h ≥600 ≥650 ≥1100 

Zgomot unitate interioară db(A) 39~50 52~56 52~56 

Zgomot unitate exterioară db(A) 63 65 65 

Alimentare V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 

Masă unit. interioară kg 10 11 16 

Masă unit. exterioară kg 27 38 38 

Suprafaţa deservită m2    

Refrigerant: R32 Kg 0.70 1,01 1,50 

Temperatura exterioară 
minimă/maximă de funcţionare 

°C -15 /+46 -15 /+46 -15 /+46 

GWP 
Echivalent 

Kg CO2 
675 675 675 

 
 
 
 
 

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate 
 

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul  înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, 
crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE). 
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