M A N U A LD E
U T I L IZ A R E
Echipamente aer condiţionat
Model split de perete Convenţional
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ
PERICOL!











PERICOL!

Nu încercaţi să instalaţi acest aparat de aer condiţionat singuri.
Acest aparat nu are componente care pot fi refolosite de utilizator.
Se recomandă consultarea unui service autorizat în cazul în
care sunt necesare reparaţii.
Dacă doriţi mutarea aparatului, contactaţi personalul
autorizat pentru deconectarea şi reinstalarea unităţii.
Nu staţi în direcţia fluxului de a aer rece prea mult timp.
Nu introduceţi degetele sau alte obiecte între lamelele de
ieşire a aerului.
Nu porniţi şi opriţi aparatul prin deconectarea de la priză.
Aveţi grijă să nu deterioraţi cablul de alimentare la energia electrică.
În cazul unei defecţiuni (miros de ars, etc.) opriţi imediat
aparatul, scoateţi-l din priză şi contactaţi personalul autorizat.
Dacă a fost deteriorat cablul de alimentare, acesta poate fi înlocuit
numai
de
personalul
specializat,
deoarece
schimbarea
necesită unelte specifice şi un cablu special.


Din când în când asiguraţi aerisirea camerei în care este
instalat
aparatul de are condiţionat.

Nu direcţionaţi aerul către şemineu sau alte aparate de încălzire.

Nu vă urcaţi pe aparatul de aer condiţionat şi nu puneţi obiecte pe
el.

Nu agăţaţi obiecte de unitatea interioară.

Nu puneţi ghivece cu flori sau recipiente cu apă pe aparat.

Feriţi aparatul de contactul direct cu apa.

Nu manevraţi aparatul de aer condiţionat cu mâinile ude.

Nu scoateţi cablul de alimentare.

Opriţi sursa de alimentare la energia electrică dacă nu
folosiţi aparatul pentru o perioadă îndelungată.

Verificaţi ca suportul unităţii exterioare să nu fie deteriorat.

Nu plasaţi animale sau plante în direcţia fluxului de aer.

Nu beţi apa care se scurge de la aparatul de aer condiţionat.

Nu
folosiţi
aparatul
în
camere
pentru
depozitarea
alimentelor, în camere unde se află plante sau animale,
echipamente de precizie sau opere de artă.

Lamelele de conectare se încălzesc în timpul operaţiei de Încălzire;
manevraţi cu grijă.

Nu aplicaţi greutăţi pe lamelele radiatorului.

Utilizaţi aparatul numai cu filtrele de aer instalate.

Nu obstrucţionaţi intrarea sau ieşirea pentru aer.

Asiguraţi-vă că toate echipamentele electrice sunt amplasate la cel
puţin un metru depărtare de unitatea interioară şi de cea exterioară
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CARACTERISTICI ŞI FUNCŢII

Modul de operare (răcire, încălzire)
este
schimbat automat pentru ca
temperatura setată să rămână tot timpul
constantă.

Când butonul SLEEP este apăsat în
timpul modului
Încălzire,
temperatura
termostatului scade
treptat
în
timpul
funcţionării; În timpul modului
Răcire,
temperatura
termostatului creşte treptat.
Când timerul ajunge la timpul setat,
unitatea se opreşte automat.

Telecomanda Wireless permite
aparatului de aer condiţionat.

setarea

Fantele de ventilaţie schimbă automat direcţia
fluxului de aer, în sus şi în jos, astfel
încât aerul să pătrundă în fiecare colţ al
camerei.

Unitatea interioară prezintă un grilaj
care
poate fi îndepărtat pentru ca întreţinerea
şi curăţarea să se poată face cu uşurinţă.

FILTRUL DE AER a fost astfel tratat încât să
reziste
acumulării
mucegaiului,
permiţând astfel folosirea şi întreţinerea cu
uşurinţă.

Când
este
apăsat
butonul
FAN
CONTROL pentru
a
selecta
QUIET
(SILENŢIOS), unitatea
începe
să
funcţioneze
în
mod
silenţios; zgomotul produs de fluxul de
aer este redus pentru ca funcţionarea să
devină silenţioasă.

Filtrul opţional de curăţare a aerului (Modelul
APS-03D) foloseşte principiul electrostatic
pentru a curăţa aerul de particulele fine
precum fumul de ţigară şi polenul plantelor.
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DENUMIREA COMPONENTELOR
Fig. 1 Unitatea interioară

Fig. 6 Telecomanda
Buton SLEEP

Tablou de control (Fig. 2)

Buton MASTER CONTROL

Butonul MANUAL AUTO

Buton SET TEMP. (setare temperatură)

Receptor semnal telecomandă

Buton Transmisie telecomandă
Buton OFF TIMER (Oprire Timer)

Becuri indicatoare (Fig. 3)

Buton ON TIMER (Pornire Timer)

Bec indicator pentru FUNCŢIONARE
(roşu)


Bec indicator pentru TIMER (verde)
Dacă
becul
indicator
pentru
TIMER pâlpâie
intermitent
atunci
când timerul funcţionează,
acest
lucru
indică
o eroare
apărută
la
setarea
timerului (Vezi Pagina
13 Auto Restart).

Buton SET TIMER (Setare Timer)
Buton CANCEL TIMER (Anulare Timer)
Buton FAN CONTROL (Reglare Ventilator)
Buton START/STOP (Pornire/Oprire)
Buton AIR FLOW DIRECTION (Direcţia
fluxului de aer)

Bec
indicator
al
SUPER QUIET (verde)

modului

Buton SWING LOUVER (Schimbare
direcţie fantă de ventilaţie)

Bec
indicator
SWING (portocaliu)

modului

Buton ACL (plasat în interiorul
compartimentului pentru baterii)

al

Grilajul pentru intrarea aerului (Fig. 4)



Filtru de aer
Fantă de ventilaţie a aerului
Fanta de ventilaţie pe direcţia stângadreapta (în spatele Fantei de ventilaţie)



Dren de scurgere
Ştecherul pentru conectarea la
sursa electrică
Cablul de alimentare la sursa electrică
Filtru de curăţare a aerului (opţional)

Fig. 5 Unitatea exterioară



Buton TEST RUN (Test de funcţionare)
Acest
buton
este
folosit
la
instalarea aparatului de aer condiţionat
şi nu trebuie folosit în mod normal
deoarece va cauza funcţionarea incorectă
a termostatului.
Dacă acest buton este apăsat în
timpul funcţionării normale, unitatea va
trece pe modul de operare Test iar becul
indicator de OPERARE şi cel de indicator de
TIMER vor începe să pâlpâie simultan.
Pentru a opri modul de funcţionare
Test, apăsaţi pe butonul START/STOP
pentru a opri aparatul de aer condiţionat.

Afişajul telecomenzii (Fig. 7)

Intrare aer

Indicator de transmisie

Ieşire aer

Afişajul modului Operare

Ţeavă
Tubul de scurgere (dedesubt)

Afişajul modului Timer
Simbol OFF TIMER (Timer Oprit)
Simbol ON TIMER (Timer Pornit)
Simbol SLEEP TIMER (Timer Sleep)

Afişajul vitezei ventilatorului
Afişajul temperaturii şi timpului
Afişează setarea temperaturii. Totuşi, atunci când este
setat timpul, va fi afişat timpul Timerului.
(Setarea temperaturii
va
reapărea
după
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efectuarea

setării
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PREGĂTIREA
ATENŢIE!

1

Conectaţi ştecherul la sursa de alimentare (Fig. 1 14); 
Aveţi grijă ca bateriile să
nu fie înghiţite de copii.
în cazul unei conectări directe, porniţi întrerupătorul.


1

Apăsaţi şi scoateţi capacul de la
compartimentul pentru baterii de pe spate, pentru a-l
deschide.
Împingeţi în direcţia săgeţii în timp ce
ţineţi apăsat pe semnul

2

Introduceţi bateriile.

3

Puneţi la loc
pentru baterii.








Asiguraţi-vă că aţi potrivit polaritatea bateriilor (+/-) în mod corect.

capacul

de

la

compartimentul

Telecomanda trebuie îndreptată către receptorul semnalului (Fig.
1 3) pentru a funcţiona corect.
Raza de captare a semnalului: circa 7 metri.
Atunci când semnalul este receptat corect de către receptor, se
va auzi un scurt bip.
Dacă nu se aude nici un bip, apăsaţi din nou
butonul telecomenzii.





Atunci când
nu folosiţi
telecomanda
pentru
o
perioadă
îndelungată,
îndepărtaţi bateriile pentru
a
evita
posibilele
scurgeri
şi deteriorarea
telecomenzii.
Dacă
scurgerile
din
baterie vin în contact cu
pielea, ochii sau
gura
dvs.
clătiţi-vă
imediat
cu
multă
apă
şi consultaţi-vă doctorul.
Bateriile
consumate
trebuie îndepărtate imediat
şi
puse fie
într-un
recipient
special pentru
colectarea
bateriilor uzate,
fie
predate
autorităţii în
materie.
Nu încercaţi să
reîncărcaţi bateriile uscate.

Nu amestecaţi niciodată bateriile
uzate cu bateriile de alte
tipuri. În condiţii normale de
folosire, bateriile
ar
trebui
să dureze aproximativ un
an. Dacă
telecomanda
nu
este
folosită foarte
des,
înlocuiţi
bateriile şi apăsaţi pe butonul
ACL cu vârful unui stilou sau
un
alt
obiect
de mici
dimensiuni.
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OPERAREA

1
2

Apăsaţi pe butonul START/STOP (Fig.6

).

Becul indicator pentru OPERARE al unităţii interioare (roşu) (Fig. 3
Aparatul de aer condiţionat va începe să funcţioneze.

) se va aprinde.

Apăsaţi butonul
modul dorit.

)

MASTER

CONTROL

(Fig.6

pentru

a

selecta

De fiecare dată când butonul este apăsat, modul se va schimba în ordinea următoare:

După trei secunde, întregul afişaj va reapărea.

Apăsaţi butonul SET TEMP. (Fig. 6

Exemplu: Setare
pe COOL (Răcire)

).

Butonul: apăsaţi pentru a creşte temperatura termostatului.
Butonul: apăsaţi pentru a scădea temperatura termostatului.

Variaţia de temperatură a termostatului:
AUTO .............................................18-30 °C
Încălzire ..........................................16-30 °C
Răcire/Dezumidificare.....................18-30 °C
Termostatul nu poate fi folosit pentru setarea temperaturii în timpul modului de operare FAN
(Ventilator) (temperatura nu va apărea pe afişajul telecomenzii).
Exemplu: Setare
pe 26ºC.

După trei secunde, întregul afişaj va reapărea.

Temperatura termostatului are o valoare standard şi poate fi diferită de
temperatura reală a camerei.

Apăsaţi pe butonul FAN CONTROL (Fig. 6

).

La fiecare apăsare, viteza ventilatorului se schimbă în ordinea următoare:
După trei secunde, întregul afişaj va reapărea.
Când este setat pe AUTO:
Încălzire: Ventilatorul operează astfel încât să împrăştie aerul cald.
Totuşi, ventilatorul va opera la viteză foarte mică atunci când temperatura aerului emis de
unitatea interioară este mică.
Răcire: Pe măsură ce temperatura din cameră se apropie de cea setată în termostat, viteza
ventilatorului se micşorează.
Ventilatorul : Ventilatorul porneşte şi se opreşte în mod alternativ; Când este
pornit, ventilatorul funcţionează la viteza mică.
Ventilatorul va opera la setare foarte mică în timpul operaţiei de monitorizare
dar şi la
începutul modului Încălzire.
Când este setat pe QUIET (silenţios):
Becul indicator SUPER QUIET (Fig. 3 7) se va aprinde.
Operarea SUPER QUIET începe. Fluxul de aer al unităţii interioare va fi redus în vederea
unei funcţionări mai silenţioase.

Operarea SUPER QUIET nu poate fi folosită în timpul modului
de operare
Dezumidificare.

În timpul operării Super Quiet, performanţele modurilor de Încălzire şi Răcire vor scădea

într-un anumit grad.
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Exemplu: Setare pe AUTO.
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Apăsaţi butonul START/STOP.
Becul indicator de OPERARE (roşu) (Fig. 3 5) se va stinge.

Despre AUTO CHANGEOVER (SCHIMBAREA AUTOMATĂ)
AUTO:






Când este selectat modul AUTO CHANGEOVER, ventilatorul va
opera la viteză foarte mică timp de circa 1 minut, timp în care
unitatea detectează condiţiile din cameră şi selectează modul adecvat de
operare.
Dacă diferenţa dintre temperatura termostatului şi cea a camerei este
mai mare de +2°C → Răcire
Dacă diferenţa dintre temperatura termostatului şi cea a camerei este
între
+/- 2°C → Operare monitor
Dacă diferenţa dintre temperatura termostatului şi cea a camerei este
mai mare de - 2°C → Operare Încălzire
Când aparatul de aer condiţionat a reglat temperatura aproape de
cea a termostatului, va începe operarea monitor. În acest mod,
ventilatorul
va opera la viteză mică. Dacă temperatura camerei se schimbă
ulterior, aparatul va selecta din nou modul de operare adecvat
(Încălzire, Răcire) pentru a regla temperatura la valoarea setată în
termostat.
Variaţia de acţiune a modului de operare monitor este ±2 °C faţă de setarea
termostatului.)
Dacă modul de operare selectat automat de unitate nu este acela pe care
îl doriţi
dvs.,
selectaţi
unul
din
modurile
de
operare
(HEAT,
COOL, DEZUMIDIFICARE, FAN).



Este folosit

pentru
recircularea
aerului din
cameră.

Despre modurile de operare
Încălzire:

Este folosit pentru încălzirea camerei.

Când este selectat modul Încălzire, aparatul va opera la o viteză mică
a ventilatorului timp de 3 până la 5 minute, după care va trece la acea
setare selectată pentru ventilator. Această perioadă de timp
permite unităţii interioare să se încălzească înainte de a
opera la întreaga capacitate.

Când temperatura camerei este foarte scăzută, este posibil
să
se formeze
gheaţă
pe
unitatea
exterioară,
iar
performanţa ei să fie redusă. Pentru a îndepărta această gheaţă,
din când în când unitatea va începe automat un ciclu de
dezgheţare. În timpul operaţiunii de dezgheţare automată, becul
indicator de OPERARE (roşu) va pâlpâi, iar operaţiunea de Încălzire
va fi întreruptă.
Răcire:

Este folosit pentru răcirea camerei.
Dezumidificare:

Este folosit pentru răcirea uşoară şi Dezumidificarea camerei.

Nu puteţi încălzi camera în timpul modului Dezumidificare.

În timpul modului Dezumidificare, unitatea va opera la viteză
mică; pentru a regla umiditatea camerei, ventilatorul unităţii se poate
opri din când în când. De asemenea, ventilatorul poate opera la
viteză foarte mică atunci când reglează umiditatea din cameră.

Viteza ventilatorului nu poate fi schimbată manual atunci când a fost
selectat modul Dezumidificare.
Ventilator:
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camerei. Modul Încălzire
nu
va
opera dacă
termostatul
este setat
la o temperatură mai mică
decât
temperatura
reală a camerei.
În
timpul
modului
Răcire /Dezumidificare:
Setaţi
termostatul
la
o temperatură
mai
mică decât temperatura
reală a camerei. Modurile
Răcire şi Dezumidificare
nu vor opera
dacă
termostatul este setat la
o temperatură
mai
mare decât cea
a camerei. (în modul
Răcire,
numai
ventilatorul va opera).
În
timpul
modului
Ventilator:
Nu
puteţi
folosi
unitatea pentru
a
încălzi şi răci camera.

În
timpul
modului
Încălzire:
Setaţi
termostatul
la

o temperatură

mai

mare decât

temperatura curentă a
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OPERAREA TIMERULUI (CEASULUI)

1

Anularea Timerului
Apăsaţi butonul CANCEL
TIMER.

Apăsaţi butonul START/STOP buton (Fig. 6
)
(dacă unitatea funcţionează deja, treceţi la pasul 2).
Becul indicator de OPERARE al unităţii (roşu) se va aprinde. (Fig. 3

2

Apăsaţi butonul OFF
selectarea timpului dorit.

TIMER

(Fig.

6

)

)

pentru

Schimbarea Setărilor Timerului

Apăsaţi butonul OFF TIMER pentru a trece de la setarea temperaturii la
afişajul timerului.
La fiecare apăsare a butonului, timpul se schimbă în ordinea următoare:

Setaţi timpul în timp ce simbolul
OFF TIMER
telecomenzii semnalizează.
(Semnalizarea va continua timp de circa 30 secunde)

3

Apăsaţi
butonul SET (Fig. 6
operarea
OFF TIMER.

Apăsaţi butonul ON TIMER
/OFF TIMER aşa cum a fost
menţionat. Parcurgeţi paşii 2 şi 3
de folosire a TIMERULUI.
Oprirea funcţionării aparatului
de aer condiţionat în timp ce
Timerul operează.
Apăsaţi butonul START/STOP

al

) pentru a selecta

Semnul OFF Timer
va apărea pe afişajul telecomenzii.
Becul indicator TIMER al unităţii interioare (verde) se va aprinde.
Nu poate fi folosit în timpul operării ON TIMER.

Schimbarea Condiţiilor de
Operare
Dacă doriţi schimbarea modului
de operare, (Mod de operare,
Viteza ventilatorului, Setarea
termostatului), după ce a-ţi setat
timerul, aşteptaţi până ce
reapare întregul afişaj, apoi
apăsaţi butoanele adecvate
pentru a seta condiţiile de
operare dorite.

Anularea Timerului

1

Apăsaţi butonul CANCEL
TIMER.

Apăsaţi butonul START/STOP buton (Fig. 6
)
(dacă unitatea este deja în funcţiune, treceţi la pasul 2).

Schimbarea Setărilor Timerului

Becul indicator OPERARE al unităţii interioare (roşu) (Fig. 3
va aprinde.

2

Apăsaţi butonul ON TIMER (Fig. 6
timpul dorit.

) se

) pentru a seta

Dacă butonul ON TIMER este apăsat, acesta se va schimba în
afişajul pentru timp din afişajul pentru temperatură.
La fiecare apăsare a butonului, timpul se schimbă în ordinea următoare:

Setaţi timpul în timp ce simbolul
telecomenzii. (circa 30 secunde)

3

Apăsaţi butonul SET (Fig. 6
ON TIMER.

ON

TIMER pâlpâie

pe

afişajul

Apăsaţi butonul ON TIMER
/OFF TIMER aşa cum a fost
menţionat. Parcurgeţi paşii 2 şi 3
de folosire a TIMERULUI.
Oprirea funcţionării aparatului
de aer condiţionat în timp ce
Timerul operează
Apăsaţi butonul START/STOP
Schimbarea Condiţiilor de
Operare
Dacă doriţi schimbarea modului
de operare, (Mod de operare,
Viteza ventilatorului, Setarea
termostatului), după ce a-ţi setat
timerul, aşteptaţi până ce
reapare întregul afişaj, apoi
apăsaţi butoanele adecvate
pentru a seta condiţiile de
operare dorite.

) pentru a selecta operarea

Simbolul ON TIMER
va apărea pe afişajul telecomenzii.
Becul indicator al Timerului (verde) se va aprinde.
Acesta nu poate fi folosit în timpul operării OFF TIMER.
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FUNCŢIA SLEEP TIMER
Spre deosebire de alte funcţii ale timerului, funcţia SLEEP timer este folosită pentru a seta timpul până ce
funcţionarea aparatului de aer condiţionat este oprită.

În timp ce aparatul de aer condiţionat este în funcţiune sau este
oprit, apăsaţi butonul SLEEP (Fig. 6
Simbolul SLEEP TIMER

).

se va aprinde pe afişajul telecomenzii.

După 3 secunde de la aprinderea simbolului
timpul poate fi schimbat
prin apăsarea butonului SLEEP TIMER.
La fiecare apăsare a butonului, timpul se schimbă în următoarea ordine:

Anularea Timer-ului:
Apăsaţi butonul CANCEL
TIMER.
Oprirea Aparatului de Aer
Condiţionat în timpul
funcţionării Timer-ului:
Apăsaţi butonul START/STOP.

Trei secunde mai târziu, întregul afişaj va reapărea.
Becul indicator de OPERARE (roşu) (Fig. 3
(verde) (Fig. 3

) şi becul indicator TIMER

) se aprind.

Apăsaţi butonul SLEEP o dată pentru a afişa ultimul timp setat.
Apăsaţi butonul SLEEP din nou pentru a schimba timpul.
La fiecare apăsare a butonului, timpul se schimbă în următoarea
ordine: (Schimbare de la ultimul timp setat):

Despre funcţia SLEEP timer
Pentru a preveni încălzirea sau răcirea excesivă în timpul somnului, funcţia SLEEP timer modifică
automat setarea termostatului în concordanţă cu setarea timpului. Atunci când timpul s-a epuizat, aparatul de aer
condiţionat se opreşte complet.

În timpul modului Încălzire:

În timpul modului Răcire /Dezumidificare:

Atunci când funcţia SLEEP timer este setată, setarea
termostatului este automat scăzută 1 °C la
fiecare treizeci
de
minute.
Atunci
când
temperatura termostatului
a
fost
scăzută
cu
4°C,
setarea termostatului de la acel moment
este păstrată până ce timpul setat s-a scurs,
după
care
aparatul
de
aer condiţionat se
opreşte automat.

Atunci
când funcţia SLEEP timer este setată,
setarea termostatului este ridicată automat cu 1
°C la fiecare şaizeci
de
minute.
Atunci
când
temperatura termostatului
a
fost
ridicată
cu
2
°C,
setarea
termostatului de la acel moment este păstrată până ce
timpul setat s-a scurs, după care aparatul
de aer condiţionat se opreşte automat

Setarea funcţiei SLEEP timer

Setarea funcţiei SLEEP timer

Confirmarea timpului setat al TIMERULUI
Pentru a confirma fiecare setare a timpului apăsaţi butonul SET în timp ce setaţi OFF TIMER, ON TIMER sau
SLEEP TIMER (sau în timpul funcţionării). Dacă butonul SET este apăsat, timpul de pe afişaj va fi schimbat în
afişaj de temperatură. Timpul rămas al TIMERULUI care este setat la momentul respectiv va dispărea după 5
secunde, apoi se va întoarce la afişajul temperaturii.
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REGLAREA DIRECŢIEI FLUXULUI DE AER
Direcţia verticală (sus-jos) a fluxului de aer se poate face prin apăsarea butonului numit
AIR FLOW DIRECTION. Direcţia orizontală (dreapta-stânga) a fluxului de aer este reglată
manual, prin mişcarea fantelor de direcţionare a fluxului de aer.
Ori de câte ori se fac reglări orizontale, puneţi în funcţiune aparatul de aer condiţionat şi asiguraţi-vă că
fantele pe direcţia verticală sunt oprite.

Apăsaţi pe butonul AIR FLOW DIRECTION (Fig. 6

).

De fiecare dată când apăsaţi butonul, direcţia aerului se va schimba în modul
următor:

PERICOL!
 Nu
băgaţi
mâinile
sau
alte obiecte străine între
fantele de ieşire
a
aerului
deoarece
ventilatorul intern funcţionează
la viteză mare şi puteţi fi rănit.


Tipuri de setări ale direcţiei aerului:
În timpul modurilor Răcire/Dezumidificare
În timpul modului Încălzire
Afişajul telecomenzii nu se schimbă.






Reglaţi direcţia aerului între valorile recomandate mai sus.
Direcţia verticală a aerului este setată automat aşa cum este
arătat, în conformitate cu modul de operare selectat.
În timpul modurilor de operare Răcire/Dezumidificare: flux orizontal
În timpul modului de operare Încălzire: flux vertical
În timpul modului de operare AUTO, în primul minut de la
începerea operării, fluxul aerului va fi orizontal 1; direcţia fluxului nu poate fi
reglată în această perioadă.

Reglarea fantelor pe direcţia dreapta-stânga.


Mişcaţi fantele dreapta-stânga în direcţia preferată.

Folosiţi
întotdeauna
butonul AIR
FLOW
DIRECTION
al telecomenzii
pentru
reglarea fantelor
pentru
direcţionarea
verticală
a
aerului.
Încercarea de a le regla
manual
ar
putea
cauza
defecţiuni; în acest caz, opriţi
funcţionarea
şi
reporniţi
aparatul
de
aer
condiţionat.
Fantele
vor
începe
să
funcţioneze apoi normal.

În timpul modurilor de
operare
Răcire
şi
Dezumidificare
nu
direcţionaţi
fantele
conform
schemei
pentru
Încălzire (4 -7) pentru
mult
timp
deoarece vaporii
de
apă
se
pot
condensa
lângă
fantele
de ieşire a aerului şi se
poate scurge apă din aparatul
de aer condiţionat. În timpul
modurilor de
operare
Răcire
şi
Dezumidificare,
dacă
fantele pentru
direcţionare
a aerului sunt
lăsate
în
schema
de Încălzire mai
mult
de
30
de minute,
acestea
vor
reveni
automat în poziţie 3.
 Când
este
folosit
în
camera nou născuţilor,
copiilor, bătrânilor
sau
bolnavilor,
alegerea
setărilor
pentru
direcţia
aerului
şi
temperatura

PERICOL!


Când
ajustaţi
fantele
Dreapta- stânga, este necesar
mai întâi să
opriţi
aparatul
de
aer
condiţionat
şi
să
vă
asiguraţi că
este
definitiv
oprit
înainte de a efectua
reglarea direcţiei.
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Funcţia SWING
Porniţi aparatul de aer condiţionat înainte de a efectua această procedură.

Apăsaţi butonul SWING LOUVER (Fig. 6

).

Becul indicator al funcţiei SWING (portocaliu) (Fig. 3
) se va aprinde.
În acest mod, fantele de ventilaţie se vor întoarce automat pentru a direcţiona
fluxul de aer atât în sus cât şi în jos.

Apăsaţi butonul SWING LOUVER (Fig. 6

) din nou.

Becul indicator al funcţiei SWING (portocaliu) (Fig. 3
Direcţia fluxului de aer va reveni la setarea anterioară.

) se va stinge.

Despre funcţia Swing
În timpul modului de operare Răcire/Dezumidificare: Întoarceri între
În timpul modului de operare Încălzire: Întoarceri între
şi
.

şi

.

 Variaţia întoarcerii fantelor este legată de direcţia setată a aerului.
 Funcţia SWING se poate opri temporar atunci când ventilatorul aparatului de
aer condiţionat nu este în funcţiune sau atunci când funcţionează la
viteze foarte mici.
 Direcţia fluxului de aer nu poate fi reglată în timpul funcţionării pe modul
SWING chiar dacă este apăsat butonul AIR FLOW DIRECTION.

OPERARE MANUALĂ
Se foloseşte funcţia MANUAL AUTO în eventualitatea în care telecomanda a
fost pierdută sau, dintr-un anumit motiv, nu se poate folosi.

Apăsaţi butonul MANUAL AUTO buton (Fig. 2 ) de pe unitatea
principală.
Pentru a opri funcţionarea aparatului de aer condiţionat, apăsaţi
butonul
MANUAL AUTO din nou.
(Butoanele de control sunt localizate în Grătarul de intrare a aerului)

 Când aparatul
de
aer
condiţionat
este
pus
în funcţiune
cu
ajutorul butoanelor
de
control
de
la Unitatea
Principală,
el
va
funcţiona în acelaşi mod
ca modul
de
operare
AUTO selectat
de
la
telecomandă (vezi pagina 6).
 Viteza
ventilatorului
va
fi “AUTO” iar
temperatura
termostatului
va
fi
cea standard (24°C).
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CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE
ATENŢIE!

 Înainte de curăţarea aparatului de aer condiţionat, asiguraţi-vă că l-aţi oprit şi
că l-aţi deconectat de la Sursa de Energie Electrică.
 Asiguraţi-vă că grilajul de intrare a aerului este instalat în siguranţă. (Fig. 1 9)
 Atunci când sunt îndepărtate şi înlocuite filtrele de aer, aveţi grijă să
nu atingeţi schimbătorul de căldură deoarece vă puteţi răni.

1. Îndepărtaţi grilajul pentru intrarea aerului
1 Puneţi-vă degetele la ambele capete din partea de jos
şi ridicaţi capacul; dacă grilajul pare să fie
înţepenit, continuaţi să ridicaţi pentru a-l îndepărta.
2 Trageţi de dispozitivul de prindere şi
deschideţi grătarul până ce ajunge la poziţie orizontală.

1. Îndepărtaţi grilajul pentru intrarea aerului şi
scoateţi filtrul de aer
Ridicaţi mânerul filtrului de aer, deconectaţi cei doi umeri
de la şaiba de siguranţă şi trageţi.

2. Îndepărtaţi praful cu un aspirator sau prin
spălare.
După spălare, aşteptaţi să se usuce complet într-un loc
umbros.

3. Puneţi la loc filtrul de aer şi închideţi grilajul
pentru intrarea aerului.
2. Curăţaţi cu apă.
Îndepărtaţi praful cu un aspirator; spălaţi unitatea cu
apă
caldă şi apoi ştergeţi-o cu o cârpă uscată, curată.

1 Aliniaţi părţile laterale ale filtrului de aer cu tabloul şi
împingeţi până la capăt, asigurându-vă că cele
două cârlige din partea de jos au intrat corect în găurile
lor din tablou.

3. Puneţi grătarul la loc.
1 Trageţi de butoane până la capăt.
2 Ţineţi grătarul în poziţie orizontală şi setaţi ghidajul de
montaj drept şi cel stâng în suporturile de
la vârful tabloului.
2 Închideţi grilajul.
(Pentru exemplificare, imaginea arată unitatea fără
grilaj instalat.)

Praful poate fi îndepărtat cu un aspirator
sau prin spălarea filtrului cu apă caldă şi un
detergent slab . Dacă spălaţi filtrul, lăsaţi-l să se
usuce complet într-un loc umbros înainte de a-l
reinstala.

Dacă lăsaţi să se acumuleze praful şi alte impurităţi
pe filtrul de aer, fluxul de aer va fi redus,
eficienţa va scădea iar zgomotul va creşte.

În condiţii normale de funcţionare, filtrul de
aer ar trebui curăţat la două săptămâni.



Instalaţi Filtrul de aer opţional (APS-03D) conform instrucţiunilor (instrucţiunile de instalare sunt oferite odată cu filtrul
de curăţare a aerului).



Atunci când este folosită pentru perioade îndelungate, unitatea poate acumula murdărie înăuntru, reducându-şi performanţa.
Recomandăm ca unitatea să fie inspectată în mod regulat, în afara curăţării pe care o faceţi dumneavoastră. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi personalul autorizat.
Când spălaţi unitatea, nu folosiţi apă mai fierbinte de 40 °C, cârpe abrazive aspre, sau agenţi volatili precum
benzenul sau diluantul.
Nu expuneţi unitatea la insecticide lichide sau sprayuri pentru păr.
Când intenţionaţi să opriţi unitatea pentru o lună sau mai multe, lăsaţi mai întâi ventilatorului să funcţioneze continuu timp de o
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jumătate de zi pentru a permite părţilor interne să se usuce complet.
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DIAGNOSTICAREA PROBLEMELOR
ATENŢIE!

În eventualitatea unei defecţiuni, (miros de ars, etc.), opriţi imediat funcţionarea,
deconectaţi de la sursa de energie electrică şi consultaţi personalul autorizat de
la service. Închiderea butonului unităţii nu deconectează unitatea complet de la
sursa de energie electrică. Întotdeauna asiguraţi-vă că deconectaţi unitatea de la
sursa de energie scoţând ştecherul din priză.

Înainte de a solicita ajutorul de la unitatea service, faceţi următoarele verificări:
Simptom
Funcţionar
e Normală

Nu porneşte
imediat:




Se aude
zgomot:





Se simte un
miros:
Emite ceaţă
sau abur






Fluxul de aer
este slab sau
se opreşte









Se scurge apă
din unitatea
exterioară:

Vezi
pag.

Problemă



Dacă unitatea este oprită şi apoi pornită imediat, compresorul nu va
funcţiona timp de circa 3 minute, pentru a preveni arderea siguranţei.
Ori de câte ori unitatea este scoasă din priză, şi apoi reconectată la o
sursă de energie, circuitul de protecţie va funcţiona circa 3 minute
împiedicând funcţionarea unităţii în această perioadă.
În timpul funcţionării sau imediat după oprire, se poate auzi zgomotul apei
curgând în ţeava aparatului de aer condiţionat. De asemenea, se poate
auzi acest zgomot timp de 2 sau 3 minute de la pornirea aparatului
(sunetul fluidului de răcire)
În timpul funcţionării, se poate auzi un trosnet. Acesta este rezultatul
dilatării şi contractării tablei exterioare, cauzată de schimbările de
temperatură.
În timpul modului Încălzire, ocazional se pot auzi uşoare trosnituri. Acest
sunet este produs de operaţia de Dezgheţare Automată.
Unitatea interioară poate emite un anumit miros. Acesta este rezultatul
mirosurilor din cameră (mobilă, tutun etc.) care au fost captate de aparat.
În timpul modului de operare Răcire sau Dezumidificare, o ceaţă subţire
poate fi emisă de unitatea interioară. Acesta este rezultatul Răcirii bruşte
a aerului din cameră prin intermediul aerului emis de aparatul de aer
condiţionat, care duce la condens şi apariţia uşoarei ceţi.
În timpul modului Încălzire, ventilatorul unităţii exterioare se poate opri, şi
se poate vedea un abur ieşind din unitate. Acesta este cauzat de operaţia
de Dezgheţare automată.
Când începe operaţia de Încălzire, viteza ventilatorului este temporar
foarte mică, pentru a permite părţilor interne să se încălzească.
În timpul operaţiei de Încălzire, dacă temperatura camerei se ridică
peste cea a termostatului, unitatea exterioară se va opri iar unitatea
interioară va funcţiona cu ventilatorul la viteză foarte mică. Dacă doriţi
să continuaţi încălzirea camerei, setaţi termostatul la o temperatură mai
mare.
În timpul operaţiei de Încălzire, unitatea îşi va opri temporar funcţionarea
(între 7 şi 15 minute) deoarece se produce Dezgheţarea automată. În
timpul acestei operaţii, becul indicator de FUNCŢIONARE va pâlpâi.
Ventilatorul poate funcţiona la o viteză foarte mică în timpul operaţiei de
Dezumidificare sau atunci când unitatea monitorizează temperatura
camerei.
În timpul funcţionării SUPER QUIET, ventilatorul va funcţiona la viteză
foarte mică.
În modul de operare monitor AUTO, ventilatorul va funcţiona la viteză
foarte mică.
În timpul modului de operare Încălzire, se poate produce apă la unitatea
exterioară, din cauza operaţiei de Dezgheţare automată.
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DIAGNOSTICAREA PROBLEMELOR
Simptom
Verificaţi încă
o dată

Nu
funcţionează
deloc:

Slabă
performanţă
de Răcire

Vezi
pag.

Verificaţi următoarele:











Aparatul este deconectat de la priză?
Este o pană de energie electrică?
S-a ars siguranţa sau întrerupătorul?

-

Funcţionează Timerul?
Este filtrul pentru aer murdar?
Este grătarul de intrare a aerului sau portul de ieşire blocat?
Aţi reglat temperatura termostatului corect?
Este vreo fereastră sau vreo uşă deschisă?
În cazul modului Răcire, există vreo fereastră care permite
intrarea razelor solare puternice? (Trageţi draperiile.)
În cazul modului Răcire, există aparate de încălzire în
cameră şi computere sau sunt prea multe persoane în cameră?
Este unitatea setată pe modul SUPER QUIET?
Bateriile telecomenzii sunt epuizate?
Bateriile telecomenzii sunt instalate corect?

9-10

-

7

Unitatea

funcţionează

în mod diferit
de
setarea
telecomenzii
Dacă problema persistă
după efectuarea acestor verificări sau dacă simţiţi miros de ars sau becul indicator al TIMER-ului
(Fig. 3.6) pâlpâie, opriţi imediat aparatul de aer condiţionat, deconectaţi-l de la priză (Fig. 1 14) şi consultaţi personalul
autorizat de la service.

ALTE INDICAŢII UTILE
Funcţionarea şi performanţa
Performanţa în încălzire


Acest
aparat
de
are
condiţionat
funcţionează
pe principiul
pompei
termice,
absorbind
căldura
din
aerul exterior
şi
transferând-o
în
interior.
Drept
rezultat,
performanţa de funcţionare este redusă atunci
când temperatura exterioară este scăzută. Dacă
simţiţi
că Încălzirea
nu
este
suficientă,
recomandăm să folosiţi aparatul de aer condiţionat
concomitent cu alte aparate casnice pentru încălzit.
 Aparatele de aer condiţionat pe baza pompei
termice încălzesc întreaga cameră prin recircularea
aerului din toată camera, însă este nevoie de un
anumit timp după ce a fost pornit aparatul de
aer condiţionat până ce camera se va încălzi.

AUTO Restart – repornire automată

Dezgheţarea automată controlată de
microcomputer
 În este folosit modul Încălzire în condiţiile în
care temperatura exterioară este scăzută şi
prezintă umiditate ridicată, se poate forma gheaţă pe
unitatea exterioară,
ducând
la
reducerea
performanţei aparatului.
Pentru a preveni acest tip de performanţă
redusă, această
unitate
este
echipată
cu
o funcţie de dezgheţare automată
controlată
de
un
microcomputer.
Dacă se formează gheaţă, aparatul de aer
condiţionat se va opri temporar iar circuitul de
dezgheţare va funcţiona pe timp limitat (circa
7-15 minute).
În timpul dezgheţării automate, becul indicator
de
FUNCŢIONARE va pâlpâi.

În cazul unei pene de energie
 Aparatul de aer condiţionat a fost întrerupt de o
pană de energie electrică. Aparatul va reporni automat
după remedierea situaţiei, în modul de operare în
care
era programat înainte de pana de energie
electrică.
 Este programat prin setare înainte de pana de energie
electrică.



Dacă pana de energie are loc în timpul
funcţionării TIMERULUI, acesta va fi resetat iar
unitatea va porni (sau se va opri) la noua
setare a timpului. În eventualitatea în care se
produce acest tip de eroare a timerului, becul
indicator al TIMERULUI va pâlpâi (vezi pagina 3).
 Folosirea altor aparate electrocasnice (aparat de
ras electric
etc.)
sau
apropierea
unui
transmiţător radio wireless
poate
cauza
funcţionarea
eronată
a aparatului
de
aer
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condiţionat.
În
acest
caz, deconectaţi-l
temporar de la priză, reconectaţi-l şi apoi folosiţi
telecomanda pentru a relua funcţionarea.
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ALTE INDICAŢII UTILE
Variaţia de temperatură şi umiditate
Temperatura Exterioară
Temperatura Interioară

Modul de Răcire
Circa 21-43 °C
Circa 18-32 °C

Modul de Dezumidificare
Circa 21-43 °C
Circa 18-32 °C

Modul de Încălzire
Circa –5-24 °C
Circa 27 °C sau mai puţin

 Dacă aparatul de aer condiţionat este folosit la o temperatură mai mare decât cea recomandata, circuitul de protecţie al
aparatului ar putea interveni pentru a preveni deteriorarea circuitului intern al aparatului. De asemenea,
în timpul modurilor de operare Răcire şi Dezumidificare dacă unitatea este folosită în condiţii de temperatură mai mici
decât cele recomandat mai sus, schimbătorul de căldură poate îngheţa, ducând la scurgeri de apă sau alte stricăciuni.
 Nu folosiţi această unitate pentru alte scopuri în afară de Răcire, Dezumidificare şi circulaţie a aerului în
locuinţele normale.
 Dacă unitatea este folosită pentru perioade mai mari de timp, se poate produce condens la suprafaţa unităţii interioare
şi apa se poate scurge pe podea sau pe alte obiecte situate dedesubt. (Circa 80% sau mai mult).
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