
 



Cuvânt înainte 
 
 
 
 
În cazul în care aparatul a fost înclinat sau răsturnat (la transport), acesta se va porni 
doar după 24 de ore după ce a fost readus în poziţia corectă !  
 
Înainte de utilizarea aparatului mobil de aer condiţionat, citiţi în întregime acest manual, pentru 
a-l putea folosi timp îndelungat, la parametrii săi funcţionali. Acest manual este realizat pentru 
a vă ghida în aparatului şi nu face parte dintr-un contract. Ne rezervăm dreptul de a opera 
modificări tehnice fără un aviz prealabil.  
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 diferită de cele descrise în 
manual, însă acest lucru nu va afecta utilizarea şi operarea corectă a aparatului.  
Vă rugăm citiţi cu atenţie capitolele corespunzătoare modelului specific pe care l-aţi ales şi 
păstraţi acest manual pentru consultări 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. 

o Priza în care se introduce ştecherul cablului de alimentare trebuie să fie mereu 
accesibilă. Se va conecta doear la priză împământare. 

o Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările locale privind curentul electric. 
o Nu instalaţi aparatul în spălător sau în baie. 
o 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 unei funcţionări anormale (miros de ars), 
opriţi imediat aparatul, scoateţi-l din priză şi contactaţi un SERVICE autorizat.  

o Nu efectuaţi nici o conexiune intermediară şi nu prelungiţi cordonul de alimentare. Nu 
utilizaţi blocuri  multiprize. Nu conectaţi la priză alte aparate electrice. 
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ATENŢIE !  
Aparatul de aer condiţionat mobil se va utiliza conectat la o priză cu o impedanţă de 
maxim 0,197 ohm.  Vă rugăm consultaţi un electrician autorizat pentru a afla mai multe 
informaţii legate de acest aspect (privind împământarea prizei). 

 

ATENŢIE 

ATENŢIE 



INTRODUCERE 
 
APARATUL DE AER CONDIŢIONAT MOBIL 
Acesta este un aparat mobil de aer condiţionat de dimensiuni reduse, care poate regla 
temperatura şi umiditatea în cameră. Caracteristicile sale flexibile îl fac folositor în diferite 
situaţii şi diferite încăperi. Are funcţiuni multiple, incluzând răcirea, dezumidificarea şi încălzirea. 
Acest aparat a fost proiectat pentru utilizarea în case sau la birouri. Designul său este compact, 
în comparaţie cu alte aparate având caracterisitic fucnţionale similare. Consumul de curent 
este redus, de asemenea zgomotul în funcţionare este foarte scăzut. 
Generarea de căldură se bazează pe principiul încălzirii aerului cu rezistenţe electrice, după 
care acesta este suflat în încăpere. 
 

PĂRŢI COMPONENTE ŞI FUNCŢIUNILE LOR 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 
 
 

 



FUNCŢIONAREA ŞI AFIŞAJUL TELECOMENZII 

 

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). 

 



UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL 
 
OPERAŢIA DE DEZUMIDIFICARE ŞI RĂCIRE 
Răcirea se poate seta în gama 17°C - 31°C (sau 63°F - 88°F) iar pentru dezumidificare aceasta 
este 20°C - 31°C (respectiv 68°F - 88°F). 
 
SURSA DE CURENT 
Priza trebuie să fie bine montată şi sigură.  
Nu conectaţi alte aparate electrice la aceiaşi priză şi nu folosiţi aparatul conectat la o multipriză. 
Introduceţi ferm ştecherul cordonului de alimentare în priză. La 2 secunde după ce auziţi un 
“beep” puteţi apăsa butonul “     “, unitatea va începe să funcţioneze. 
 
OPERAŢIA DE RĂCIRE 

1. Asiguraţi-vă că rezervorul de scurgere este corect montat pe unitate. 
2. Apăsaţi repetat butonul “  “ pentru a alege modul de răcire (afişajul LCD va 

arăta mesajul “COOL”. În timpul operaţiei de răcire, conducta de evacuare a 
aerului cald trebuie montată la un geam deschis (vezi capitolul INSTALARE). 

3. Prin apăsări repetate ale butoanelor “  “ setaţi temperatura dorită în cameră (în 
gama 17°C - 31°C) 

4. Apăsaţi butonul “  “ pentru a selecta viteza dorită a ventilatorului (mică, medie sau 
mare). 

5. Apăsaţi butonul “  “ pentru a regla direcţionarea aerului. Afişajul LCD va arăta “  “.   
 
NOTĂ: 
Pentru a mări eficienţa răcirii aveţi grijă ca: 

a) Dacă expunerea camerei la soare este directă, să trageţi perdelele 
b) Aparatul să nu fie plasat lângă alte surse de căldură. 

 
OPERAŢIA DE DEZUMIDIFICARE 

1. Ţineţi ferestrele şi uşile închise pentru a contribui la eficacitatea dezumidificării 
camerei. 

2. Asiguraţi-vă că rezervorul de scurgere este corect montat pe unitate. 
3. Apăsaţi repetat butonul “  “ pentru a alege modul de dezumidificare (afişajul 

LCD va arăta mesajul “DRY”). În timpul acestui mod de operare nu se poate 
ajusta viteza ventilatorului.  

4. În timpul operaţiei de dezumidificare nu utilizaţi conducta de evacuare a aerului 
cald. 

 
OPERAŢIA DE ÎNCĂLZIRE 

1. Apăsaţi repetat butonul “  “ pentru a alege modul de încălzire (afişajul LCD va 
arăta mesajul “HEAT”).  

2. Prin apăsări repetate ale butoanelor “  “ setaţi temperatura dorită în cameră (în 
gama 17°C - 31°C). 

3. Apăsaţi butonul “  “ pentru a selecta viteza dorită a ventilatorului (mică, medie sau 
mare). 

4. Apăsaţi butonul “  “ pentru a ajusta direcţionarea aerului. Afişajul LCD va arăta “  “.   
 

 



SETAREA PROGRAMATORULUI 
Pentru a seta momentul pornirii automate a aparatului (aparatul fiind oprit, dar cu ştecherul 
cordonului de alimentare introdus în priză) apăsaţi butonul “  “, afişajul LCD va arata “  “. 
Apoi apăsaţi butonul TIME pentru a fixa timpul de pornire, în gama 1-12 ore. 
Pentru a seta momentul opririi automate a aparatului (aparatul fiind pornit),apăsaţi butonul “  “, 
afişajul LCD va arata “  “. Apoi apăsaţi butonul TIME pentru a fixa timpul de oprire, în 
gama 1-12 ore. 
 
OSCILAŢIE (BALEIERE) AUTOMATĂ 
Pentru pornirea baleajului automat, apăsaţi butonul SWING “  “, afişajul LCD va arăta “  “. 
Pentru oprire reapăsaţi buton “  “, simboul “  “ va dispărea de pe afişaj. 
 

METODE DE EVACUARE A APEI 
 
 
 
 
La funcţionarea pe modul răcire sau dezumidificare, condensul se va aduna în rezervorul de 
apă. Când rezervorul se umple, indicatorul luminos WATER FULL se va aprinde intermitent (va 
pâlpâi). Aşa cum se arată în fig. 1, 2 şi 3, scoateţi rezervorul de apă, goliţi apa din el şi 
remontaţi rezervorul în poziţia iniţială. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. La funcţionarea pe modul răcire sau dezumidificare nu scoateţi rezervorul de apă – în 
caz contrar se va auzi un semnal de atenţionare şi compresorul se va opri. 

2. Dacă vreţi să scoateţi rezervorul înainte ca acesta să se fi umplut, opriţi mai întâi 
aparatul, aşteptaţi aproximativ 3 minute (pentru a preveni scurgerea condensului pe 
aparat), după care puteţi scoate rezervorul. 

3. În locul în care este fixat rezervorul există un tub de plastic. Nu scoateţi opritorul de pe 
această conductă în timpul funcţionării aparatului, deoarece apa este folosită şi pentru 
răcirea ţevilor de cupru. 

 
 

EVACUAREA APEI 

ATENŢIE 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODE DE ÎNTREŢINERE/ SERVICE ŞI DEPANARE 

 
 
 
 
Scoateţi din priză ştecherul cordonului de alimentare, înainte de a curăţi aparatul. 
Asiguraţi-vă că aparatul nu este sub tensiune în momentul în care începeţi operaţia de 
întreţinere sau de reparare. 
Nu folosiţi solvenţi chimici la curăţirea suprafeţelor aparatului de aer condiţionat pentru a nu 
zgâria, strica sau chiar deforma unele suprafeţe ale aparatului. 
 
 
 
 
Dacă filtrul de aer este blocat de mult praf, debitul de aer se va reduce. Curăţaţi acest filtru la 
2-4 săptămâni, în funcţie de condiţiile de utilizare a aparatului. 
Scoaterea filtrului 
Deschideţi capacul filtrului de aer, apoi trageţi în sus capacul. 
Scoateţi filtrul de aer din capacul filtrului. 

 

METODE DE ÎNTREŢINERE

ATENŢIE 



 

 
Curăţirea filtrului 
Spălaţi filtrul de aer prin clătirea uşoară cu apă călduţă (aproximativ 40°C), folosind eventual un 
detergent neutru. Clătiţi filtrul de detergent, după care puteţi să îl uscaţi încet, într-un loc 
răcoros. 
Montarea filtrului 
Ataşaţi filtrul la capacul filtrului, cu cârligele de agăţare spre interiorul suprafeţei capacului. 
Poziţionaţi cârligele la baza capacului filtrului, în găurile din capac, şi apoi apăsaţi capacul la 
loc în poziţia sa. 

 
 
Curăţirea suprafeţei aparatului 
Curăţaţi suprafaţa aparatului cu o cârpă uşor umezită, apoi ştergeţi cu o cârpă moale, uscată. 
 
 
 

1. Ţinând de mânerul rezervorului de apă, scoateţi-l uşor afară. 
2. Turnaţi apa, curăţaţi eventualele impurităţi folosind un detergent neutru, clătiţi şi uscaţi 

cu grijă. Apoi aşezaţi rezervorul de apă la locul său. 
 

 
 

REZERVORUL DE APĂ 



 
 

DEPOZITARE 
LA FINALUL SEZONULUI 

1. Pentru a goli orice urmă de apă din aparat, scoateţi opritorul de pe tubul de plastic (vezi 
fig. 4). Apoi porniţi aparatul şi lăsaţi-l să funcţioneze pe încălzire pentru o jumătate de zi, 
până la uscarea conductelor. 

2. Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Legaţi cordonul de alimentare cu un elastic. 
3. Împachetaţi aparatul într-o pungă de plastic şi depozitaţi-l într-un loc uscat. 

 

 
 



ATENŢIONĂRI 
 

o Nu folosiţi aparatul în spaţii foarte strâmte, cu multe obstacole în jur. 
o Nu puneţi aparatul într-un loc expus direct razelor solare, pentru a nu afecta culoarea 

plasticului. 
o Nu utilizaţi aparatul în apă sau lângă apă, există altfel pericol de electrocutare. 
o Nu folosiţi aparatul lângă aragaz, butelii de gaz, centrale pe gaz, lângă foc deshis sau în 

vecinătatea unor substanţe inflamabile. 
o Nu folosiţi o priză stricată sau improvizată. 
o Ţineţi aparatul la o distanţă de minimum 1 m faţă de aparatele de radio sau TV, pentru a 

evita interferenţele electromagnetice. 
o Nu plasaţi conducta de evacuare a aerului cald foarte aproape de pereţi şi/sau nu 

obturaţi ieşirea acestei conducte pentru a evita supraîncălzirea. 
o Nu înclinaţi sau răsturnaţi aparatul. Dacă se răstoarnă accidental, scoateţi-l imediat din 

priză şi apelaţi la un Service autorizat pentru a-l verifica. 
o Nu pulverizaţi insecticide sau alte substane chimice în apropierea aparatului, acestea 

pot afecta suprafeţele sale. 
 

REZOLVAREA PROBLEMELOR 
 

În cazul unor probleme de funcţionare, înainte de a apela la un Service autorizat, verificaţi mai 
întâi următoarele: 

Problemă Verificaţi dacă … Rezolvare 

Aparatul de aer 
condiţionat nu 
funcţionează 

deloc. 

Există curent la sursă ? 
Ştecherul este scos din priză ? 
Siguranţa este arsă sau decuplată ? 
Este aprins ledul de rezervor plin ? 
Rezervorul de apă este montat corect ? 
Ora este corectă ? 

E normal să nu funcţioneze. 
Introduceţi ştecherul în priză. 
Schimbaţi sau cuplaţi siguranţa. 
Goliţi rezervorul de apă. 
Montaţi rezervorul la locul său. 
Setaţi ora exactă. 

Eficienţa răcirii 
nu este bună 

Este blocată admisia /evacuarea de aer ? 
Există în cameră surse de căldură ? 
Filtrul de aer este foarte murdar ? 
Temperatura este setată corect ? 
Viteza ventilatorului este prea mică ? 

Deblocaţi admisia / evacuarea. 
Opriţi sau mutaţi aceste surse. 
Curăţiţi filtrul de aer. 
Setaţi corect temperatura. 
Setaţi o viteză mai mare. 

Prea multe 
zgomote şi 
vibraţii în 

funcţionare 

Este din cauza refrigerantului care circulă 
prin conducte ? 
Aparatul e înclinat ? 

E normal. 
 
Aduceţi aparatul în poziţie 
orizontală 

Aparatul 
porneşte şi se 

opreşte 
frecvent 

Tensiunea de alimentare este normală ? 
Tubul de evacuare a aerului este bine 
fixat sau este răsucit ? 
Aţi prelungit tubul de evacuare a aerului ? 

Contactaţi furnizorul de curent. 
Fixaţi corect acest tub, cît mai 
orizontal posibil. 
Nu prelungiţi acest tub şi nu 
folosiţi alte improvizaţii. 

 
 
 
În oricare din cazurile de mai jos, opriţi imediat aparatul şi scoateţi-l din priză, apoi contactaţi un 
Service autorizat: 
- siguranţa se arde sau decuplează prea des;  
- cordonul de alimentare se supraîncălzeşte;  
- orice altă funcţionare anormală. 

 

ATENŢIE 



Aparatul este dotat cu un sistem de auto-diagnoză, care ajută la servisarea acestuia. 
Codurile de eroare sunt date în tabelul de mai jos: 

 

CODURI DE EROARE (auto-diagnoza) 
 

COD DE EROARE EXPLICAŢIE 
FAULT E2 Defect senzor temperatură 
FAULT E3 Bobine defecte 
FAULT E4 Funcţionare anormală a unităţii 
FAULT E8 Protecţie supraîncălzire  

 
INSTALARE 

 

Selectarea locului de instalare 
Amplasaţi aparatul mobil pe o suprafaţă plană, într-un loc unde să nu-i fie obturate evacuările 
şi admisiile de aer. Plasaţi aparatul la minim 50cm de perete sau un alt obstacol. 
  

 
Montarea tubului de evacuare a aerului cald 

          
1. Fixaţi capătul dreptunghiular 
al tubului de evacuare la ieşirea 
corespunzătoare a aparatului 
mobil. 
2. Aşezaţi celălalt capăt la cea 
mai apropiată fereastră. 
Atenţie: lungimea tubului este 
între 600mm-1800mm. Păstraţi 
lungimea cât mai scurtă posibilă, 
pentru a avea o mai mare 
eficienţă. 
La montare, încercaţi să păstraţi 
tubul în poziţie cât orizontală. 
 

 

 



Montarea corectă este arătată mai jos (Dacă montaţi tubul în perete, înălţimea la care faceţi 
gaura trebuie să fie între 40 şi 130 cm. 
 

 
 
Dacă tubul de evacuare necesită îndoiri, procedaţi ca în figurile de mai jos: 

 
 



În figura de mai jos se poate vedea o montare greşită, cu o răsucire prea largă, care poate 
duce la o funcţionare greşită. 
 

 
Kitul de instalare pe fereastră 
 

Kitul de instalare a fost  proiectat astfel încât să corespundă celor mai utilizate tipuri de ferestre. 
Totuşi este posibil să fie nevoie de modificări sau improvizaţii pentru a se potrivi geamului Dvs. 
Pentru deschiderile minime şi maxime vă rugăm să consultaţi figurile de mai jos: 
 

 
Mecanismul de siguranţă al rezervorului de apă 
 

Aparatul este echipat cu un sistem de siguranţă care previne scurgerea condensului în aparat, 
în cazul scoaterii accidentale a rezervorului de apă sau în cazul în care acesta este plin. 
În acest caz aparatul va emite semnal sonor de 8 ori şi indicatorul luminos “WATER FULL” va 
deveni roşu şi va clipi intermitent, până la soluţionarea cauzei (poziţionarea corectă a 
rezervorului, respectiv golirea acestuia). 
NOTĂ: Chiar şi în condiţiile de mai sus, s-ar putea ca ventilatorul intern să îşi continue 
funcţionarea. După remedierea problemei s-ar putea să dureze câteva minute până 
compresorul va reporni, acest lucru este normal, fiind o protecţie a compresorului. 
 
 
 
 

 



Accesorii de instalare (Fig. 6) 
 

Accesoriile de instalare sunt prezentate în 
figura 6 după cum urmează: 
- Furtun flexibil de evacuare a aerului cald cu 
adaptoare de racordare. Acesta poate fi extins 
de la un minim de 50 cm până la un maxim de 
200 cm. 
 

- Adaptor evacuare fereastră 
- Kit ajustabil deschidere fereastră. Acesta 
poate avea lungimea cuprinsă între un minim 
de 67,5 cm şi un maxim de 123 cm. 
- Conector furtun de scurgere (furtunul nu este 
inclus). 
 
Notă specială: 
Furtunul pentru scurgerea externă a apei nu 
este inclus în kitul acestui aparat. Acesta poate 
fi achiziţionat de la un magazin specializat 
(magazin de tip bricolaj). 
 
La aparat se poate ataşa un furtun exterior, 
pentru a obţine o scurgere continuă a 
condensului. În acest caz condensul nu se va 
mai acumula în rezervorul de apă al aparatului. 
Pentru aceasta procedaţi ca mai jos: 
Scoateţi capacul (sigiliul) de pe tubul de 
scurgere (vezi figura din dreapta pentru 
localizare). 
Prelungiţi tubul în exteriorul aparatului, folosind 
conectorul special livrat cu aparatul şi un furtun 
corespunzător, cumpărat de la un magazin 
specializat. 
Montaţi cu grijă acest furtun, pentru a nu 
permite scurgerea apei înapoi în aparat şi a produce scurtcircuit electric. 
 
Lăcaş pentru cablu de alimentare 
 

Fixaţi cele două suporturi pe capacul care 
acoperă deschiderea de evacuare a aerului. 
Înfăşuraţi cordonul de alimentare pe acest 
suport atunci când aparatul nu se utilizează o 
perioada mai lungă de timp şi ştecherul este 
scos din priză. 
 
 
 
 
 
 
 

 



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.

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

 
Caracteristici tehnice 

aparate aer condiţionat ZASS 
răcire + încălzire 

model 
 AZ 09 P 

Capacitate răcire BTU/h 8900 
Capacitate răcire kW 2.5 
Capacitate încălzire BTU/h 6043 
Capacitate încălzire kW 1.6 
Putere răcire W 1.037 
Putere încălzire W 1800 
EER  2.41 
COP  0.94 
Clasa de energie răcire  B 
Dezumidificare l/h 1 
Ventilare m³/h ≥ 300 

Zgomot unitate  db(A) 54~56 
Alimentare V/Ph/Hz 220-240/1/50 
Masă aparat kg 35 
Suprafaţa deservită m² 10-15 
Refrigerant: R407C Kg 0.660 
Temperatura minimă/maximă de funcţionare °C 5-40 
 
 
 
 
 
În cazul în care aparatul a fost înclinat sau răsturnat, acesta se va porni doar după 24 de 
ore după ce a fost readus în poziţia corectă !  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 

ATENŢIE 


