Cuvant inainte
Aparatele de aer conditionat sunt obiecte de valoare. Pentru a va asigura ca va atingeti interesele,
va rugam sa apelati la profesionisti pentru instalarea acestora.
Acest manual descrie functionarea tuturor tipurilor de aparate . Pot exista usoare diferente intre
cele descrise in acest manual si operarea in sine, dar care nu afecteaza operarea si utilizarea acestora.
Va rugam sa cititi cu atentie sectiunile corespunzatoare modelului ales de dumneavoastra si
pastrati manualul astfel incat sa poata fi consultat cu usurinta mai tarziu.
Avertisment
Aparatul nu poate fi utilizat de catre copii sau persoane cu infirmitati fara o supraveghere prealabila. Este cu desavirsire interzis copiilor de varsta mica sa aiba acces la aparat.
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Instructiuni pentru utilizator
Instructiuni pentru instalare
Pentru instalare apelati la personal autorizat si asigurati-va ca furnizorul dumneavoastra sa va

puna la dispozitie sevicii post vanzare.I

Unitatea nu se va instala in incaperi unde exista Asigurati-va ca este montat un intrerupator general pe
scapari de gaze combustibile, exista pericolul circuitul de alimentare.
de
explozie.

Absenta lui poate genera prezenta socurilor electrice avand ca efect
deteriorarea aparatului.

Verificati rezistenta mecanica a conexiunilor
dintre unitatea interna si cea externa.

O conexiune slaba poate conduce la incendii accidentale.

Asigurati-va ca unitatea este legata la priza de pamant.

Legarea incorecta la pamant poate produce socuri electrice.

Instructiuni pentru operare
Nu incercati niciodata sa
Nu executati alimentarea prin
Nu
deteriorati
stecherul
opriti aparatul prin scoaterea lui intermediul unui prelungitor.
sau priza, pot duce la
din priza.
supraincalzirea acestora, socuri
electrice.

Nu folositi priza de alimentare a aparatului de conditionare si pentru alt
aparat electric.

Cablul
poate
fi inlocuit
personal
autorizat.

Nu atingeti
mainile umede.

stecherul cu

Asigurati-va ca stecherul
sa
fie corect introdus in priza pentru a evita contactul imperfect.
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de

alimentare

numai

de

Utilizati numai sigurante fuzibile de capacitate corecta,
nu
utilizati lita in locul sigurantelor.
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Nu
expuneti
unitatea
in
timpul
functionarii
Nu utilizati aparate cu
interna la actiunea directa aparat- ului
pe
funca soarelui, evitati patrunderea
racire
incercati
de aer cald.
sa
minimizati tionare pe combustibil si
tiraj
producerea de aer cald.
natural in aceeasi incapere
cu
aparatul de aer conditionat.

in timpul functionarii pe racire,
utilizati perdelele sau jaluzelele pentru a
umbri.

in cazul in care este
Este posibila arderea incompleta a
Nu plasati in apropierea si nu abso- lut
necesar
sa
combustibilului.
in
aceeasi
spreiati direct in aparatul de aer functioneze
inainte
de
a
efectua
conditionat pesticide, solventi incapere aparatul de
operatii de
intretinere
se
sau vopsele.
va
scoate aparatul
de
sub
alimentarea electrica.

aer
conditionat
aparate
cu functionare
baza de com- bustibili
va aerisi periodic
incaperea.

si
pe
se

Nu
introduceti
creioane
Reglati corect directia jetului
sau alte obiecte in orificiile de
venti- lare, pericol de accidente. de aer.

Nu curatati unitatea
aer conditionat cu apa.

de

Ajuta la obtinerea rapida a confortului.

Nu agatati diferite obiecte de
unitatea de aer conditionat.

Nu va expuneti actiunii
di- recte a jetului de aer rece.

Este periculos
dum- neavoastra.

pentru

sanatatea

Verificati cu atentie structurile
de montaj.

Pericol de electrocutare.

Nu va urcati si nu
plasati obiecte pe unitatea
exterioara.

Nu utilizati pentru
curatare urmatoarele substante:

Apa

calda,
oC,

5

peste

40

Scoateti unitatea de sub
ali- mentare atunci cand aceasta
nu este utilizata pentru o
perioada mai lunga.

solventi, agenti de polisare.
Instructiuni pentru dezafectare sau reparare
Pentru operatii de dezafectare sau de reparare apelati numai la personal autorizat.
in caz de functionare anormala, opriti unitatea, scoateti-o de sub tensiune si apelati la ajutorul
personalului autorizat.
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Descrierea aparatului
Unitatea Interna
Sonda de detectare a temperaturii
ambientale
Grilaj retur aer

Tub evacuare
Evacueaza apa rezultata la
deumidificarea aerului.

Clapete reglare sus/jos a directiei
de iesire aer
Aripioare reglare stanga/dreapta a
directiei de iesire aer
Iesire aer

Cablul de alimentare la
reteaua electrica

Aerul rasufla prin acest loc
Filtru aer
indepartati praful si mizeria la intrarea aerului

Unitatea Externa
Intrare aer
prin laterale si spate

Telecomanda

Conducta agent frigorific
Conductor electric
Orificii evacuare aer

Sectiunea de operare a unitatii
Cum se deschide

Cum se inchide
Apasati grilajul de retur aer si partile laterale
in partea inferioara.

rezistenta.

Apsati usor lateralele grilajului de retur aer in
partea inferioara si trageti papa cand simtiti o

7

Buton apasare urgenta

Acest buton poate fi folosit in caz de urgenta
pentru pornirea/oprirea unitatii cand telecomanda
nu functioneaza

●Nota: Nu deschideti grilajul la un unghi mai mare de 60 grade. Nu actionati asupra unitatii cu prea
multa forta.
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Indicatoare
(1 )
Indicator
pozitionare
clapeta

Indicator
deumidificare

Indicator
racire

Indicator
incalzire

Indicator
mod auto

Indicator
mod
silentios

Indicator
ceas

Indicator viteza ventilator.
Viteza ridicata, medie, scazuta.

Indicator reglare temperatura
si cod disfunctionalitati
Valoarea temperaturii este
monitorizata, va fi afisata

(2)

Indicator
functionare
climatizor

Indicator
functionare la
putere ridicata

Indicator
timer

Indicator
functionare
in mod
ECONOMIC

Receptor semnal
telecomanda

Indicator reglare temperatura si cod disfunctionalitati
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Functionarea telecomenzii

SUB MOD

Indicator HIGH POWER
(PUTERE iNALT~)

Indicator TEMPERATUR~
Arata temperatura selectata.
(nu indica temperatura cand este
selectat modul AUTO SELECT)

Apare in timpul functionarii in modul
HIGH POWER

Indicator ECONO
Apare in timpul functionarii in modul
ECONOMY (ECONOMIE)

Indicator TIMP
in modul TIMER
in modul de operare
normal

indicator TIMER
indicator PRESENT TIME
(timp curent)

Indicator AIR FLOW
Indica pozitia clapetelor

Buton FIXARE TEMPERATURA

Indicator mod functionare

Acest buton fixeza temperatura camerei

Indica modul de functionare ales

Buton ON/OFF
(PORNIT/OPRIT)

Buton CONTROL VENTILA|IE
Acest buton schimba pozitia clapetelor. La fiecare
apasare, pozitia se schimba dupa cum urmeaza:
1/f
fara indicatie

Acest buton, cand este apasat o data
porneste functionarea, apasat inca
o data opreste functionarea.

Buton selectare mod functionare

Buton ECONO

Acest buton, la fiecare apasare
schimba modul de functionare in
ordinea urmatoare:

Acest buton schimba functionarea sistemului in
modul de economic.

Buton VITEZ~ VENTILATOR
Buton HIGH POWER
(PUTERE iNALT~)

Acest buton regleaza debitul de aer ventilat

Buton SLEEP

Acest buton comuta pe modul
HIGH POWER

Acest buton comuta pe modul de operare
SLEEP (SOMN).

Buton TIMER ON
(ceas pornit)
Acest buton alege modul de functionare
TIMER ON sau functionare normala.

Buton TIME SET
(fixare timp)
Acest buton fixeaza timpul curent
si timpul ceasului (timer).

NOTA
Figura de mai sus arata toti indicatorii in scop
explicativ.Cand aparatul functioneaza pe modul
COOL (R~CIRE), indicatorul HEAT (iNC~LZIRE)
se schimba in AIR-DRAFT.
Transmiterea semnalului

La apasarea oricarui buton de la telecomanda, cand aceasta
este orientata spre aparatul de aer conditionat, se transmite
un semnal.
Daca semnalul este receptat corect, unitatea emite un semnal sonor la receptie.
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Operarea in modul AUTO
Functioneaza prin selectarea modului automat de operare (DRY (USCARE), COOL (R~CIRE) sau HEAT
(iNC~LZIRE)) in functie de temperatura in camera la pornire.
Se tine telecomanda indreptata spre unitatea climatizorului.

1 Apasati butonul ON/OFF
Valabil cand unitatea nu functioneaza in modul AUTO SELECT.

2 Apasati butonul MODE. Selectati “AUTO SELECT”

1

La fiecare apasare a butonului, modul de operare se modifica in
ordinea:

Pentru oprire:

Apasati butonul ON/OFF

2

Daca nu sunteti multumiti de modul de operare
AUTO SELECT alegeti in loc HEAT (iNC~LZIRE),
DRY (USCARE) sau COOL (R~CIRE).

Procedura de reglare a temperaturii in timpul modului de operare AUTO SELECT
Pentru reglarea temperaturii aerului in timpul modului AUTO SELECT apasati butonul
face pe o scara de la unu la sase.

Daca este frig

sau

; reglarea se

Daca este cald

apasati butonul

apasati butonul
Daca este nevoie reglati temperatura
dupa necesitati.

Apasand butonul

o data, valorile se modifica de la -6 -5 ... ... -1

butonul
din nou, indicatorul nu se mai schimba.
Apasand butonul
o data, valorile se modifica de la +6 +5 ... ... +1

11

+0 +1 la +6; cand indica +6, apasand
+0 -1 la -6; cand indica -6, apasand

butonul

din nou, indicatorul nu se mai schimba.
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Operarea in modul racire/incalzire/uscare
Procedura de operare in modul racire/incalzire/uscare
Se tine telecomanda indreptata spre unitatea interna.

3

1
2

4

● Doar la functionarea pe
racire, modul HEAT se va
anula

Operarea in modul HIGH POWER
Apasand butonul “HIGH POWER” (PUTERE iNALT~) in timpul functionarii in modul “COOL” (R~CIRE)
sau”HEAT” (iNC~LZIRE), debitul de aer va fi fixat pe “HIGH” si va continua timp de 15 minute.

NOTA
in timpul operarii in modul “HIGH POWER” debitul de aer nu poate fi modificat.

Operarea in modul ECONOMY
La apasarea butonului “ECONO” la functionarea in modul “COOL”, “HEAT” sau “DRY” temperatura
poate creste cu 2oC iar debitul sa treaca pe “LO” (scazut).

NOTA
in timpul operarii in modul “ECONO” debitul de aer nu poate fi modificat.
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Reglarea directiei curentului de aer
Reglarea sus/jos a directiei curentului de aer
Directia sus/jos poate fi reglata folosind butonul AIR FLOW de pe telecomanda. La fiecare apasare a butonului modul de distributie a curentului de aer se modifica in ordinea:
NATURAL FLOW

SWING (balansare)

NATURAL FLOW
Functionare in modul COOL, DRY si FAN

NO (fara indicatie - clapete oprite)

SWING
Functionare in modul HEAT

Se opreste la
nivelul
orizontal 1 minut.

Leganare
Miscarea clapetilor, aratata
in
figura alaturata se va
repeta.

Leganar
e
Miscarea clapetilor, aratata
in
figura alaturata se va
repeta.

Clapetii se misca in directie
sus/jos continuu

Reglarea stanga/dreapta
a
directiei curentului de aer

MEMORIE CLAPE|I
Cand clapetii functioneaza, daca se apasa butonul AIR FLOW
o data acestia se vor opri din balansare la un anumit unghi.
Daca acest unghi este memorat in microcomputer,
pozitia
clapetilor va fi fixata in mod automat la acest unghi atunci cand
aparatul este repornit.
Se recomanda urmatoarele unghiuri de oprire a clapetilor.
Ventilare orizontala)

Reglati directia actionand manual
stanga/dreapta asupra aripioarelor

(Ventilare la un unghi)
HEAT

COOL, DRY

ATEN|IE
ATEN|IE

Evitati expunerea corpului la curentul de aer timp indelungat

Cand se regleaza directia, aparatul
trebuie oprit.

ATEN|IE
Evitati ventilarea in jos timp indelungat
Nu incercati sa reglati clapetii cu mana. in caz contrar unghiul de
control se poate schimba sau clapetii nu se inchid complet.

Operarea in conditii de urgenta
Butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) se poate folosi in locul telecomenzii.
Functionare
Mod functionare
SUB MODE
AIR FLOW

: AUTO SELECT
: AUTO
: NATURAL FLOW
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Actionarea se face apasand o data butonul RUN pentru pornire;
Apasand inca o data, aparatul se opreste.
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Buton operare in conditii de urgenta

Reglarea ceasului
La introducerea bateriilor, timpul este fixat automat pe 12:00 AM.
Ex.Fixarea timpului la 10:30 AM

1

Apasati cu varful unui pix butonul “CLK”.
Indicatorul de timp va incepe sa clipeasca
si poate fi reglat la timpul curent.

2

Apasati butonul HOUR (OR~).
(Fixati ora 10: AM)

3

Apasati butonul MIN.
(Fixati la 30)

4

Apasati din nou butonul CLK, apoi puneti
la loc capacul din spate.

NOTA : Ceasul este reglat pe baza timpului curent, deci reglati timpul curent in mod corect.

Operarea in modul SLEEP
Aparatul se opreste la timpul stabilit. Temperatura in camera este controlata automat
astfel incat nu va fi prea rece in
timpul
functionarii in modul COOL sau prea cald
la functionarea in modul HEAT.

1

Apasati butonul ON/OFF

2

La fiecare apasare a butonului indicatorul se
modifica in ordinea:
1:00 2:00 3:00
5:00 7:00 10:00

Apasati butonul SLEEP
SLEEP

SLEEP

SLEEP

SLEEP

SLEEP

SLEEP

Fixati pe 7.
Aparatul se opreste la ora fixata.
1

2

NOTA
in functie de conditiile de temperatura, operarea
se
intrerupe mai repede decat timpul stabilit.

Alegeti timpul pentru
operarea in modul
SLEEP intre 1,2,3,5,7
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sau 10 ore.
Schimbarea timpului in modul SLEEP
Stabiliti noua valoare folosind butonul SLEEP
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Functionarea programata
La momentul fixat temperatura in camera este aproape de temperatura optima, astfel incat operatia
incepe cu 5-60 minute inainte de timpul stabilit.

1

Apasati butonul ON/OFF.

2

Apasati butonul ON TIMER.
Fixati pe TIMER.

3

Apasati butonul HOUR (ora).
Fixati la AM 7:

4

Apasati butonul MIN.
La fiecare apasare, indicatorul se modifica in
ordinea:
00
10
20
..... 50

5

Schimbarea timpului

Apasati butonul ON TIMER.

Fixati un nou timp folosind butoanele
HOUR si MIN.
Pornirea operatiei
Apasati butonul ON TIMER astfel
incat indicatorul sa arate CLOCK.
Functionarea in modul SLEEP poate avea loc in acelasi timp cu modul ON TIMER.

Procedura de functionare in modul SLEEP si ON TIMER
EX: Doriti ca aparatul de aer conditionat sa se opreasca pentru
3 ore si sa reporneasca dimineata la ora 6.00, la o temperatura
aproape de cea fixata.
1. Apasati butonul ON/OFF
2. Selectati modul SLEEP
Fixati ceasul SLEEP la 3 ore.
3. Selectati modul ON TIMER
Fixati ceasul ON TIMER la ora 6.00

Aparatul de aer conditionat se opreste cand timpul fixat-SLEEP
se termina. Repornirea se va face cu 5-60 min. inainte de timpul stabilit de ON TIMER.
Schimbarea timpului

Pornirea operatiei
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Modul SLEEP
Apasati butonul “SLEEP”, indicati timpul dorit
Modul ON TIMER
Apasati butonul “ON TIMER”, fixati CLOCK in indicatorul TIMER.
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Modul SLEEP
Folositi butonul “SLEEP” pentru a fixa
un nou timp.

Operarea telecomenzii
inlocuirea bateriilor
Daca va aflati in unul din cazurile de mai jos bateriile sunt consumate. inlocuiti-le cu unele noi.
Nu se aude nici un sunet la receptia semnalului de catre unitatea interna cand este trimis un semnal de la
telecomanda.
Indicatiile de pe telecomanda devin difuze.

1 indepartati capacul si scoateti bateriile

4 Puneti capacul la loc.

2 Introduceti noile baterii. (SUM-4 sau R03x2)

5 Verificati daca ceasul indica 12/;00 AM.

vechi.

3 Apasati butonul RST (resetare) cu varful
unui pix.

Fixati timpul curent.

Nu folositi o baterie noua impreuna cu una veche
Schimbati bateriile daca telecomanda nu a fost
folosita timp indelungat.
Timpul de viata al unei baterii realizata dupa stan
darde JIS sau IEC este de 6 pana la 12 luni la
folosirea normala. Daca sunt folosite mai mult sau se
utilizeaza baterii neconforme pot apare scurgeri de la
baterii care pot deteriora telecomanda.

Operarea in modul incalzire
Principii de baza si performante
○
Aparatul absoarbe caldura din exterior si o tranfera in interior pentru incalzirea camerei.
Capacitatea de
incalzire pe baza acestui principiu al pomparii caldurii creste/scade cu cresterea/scaderea temperaturii aerului
din exterior.
○ Este necesar un timp destul de scurt pentru ca acest sistem de circulatie a aerului sa creasca temperatura in
camera.
○ Cand temperatura in exterior este foarte scazuta sistemul poate fi folosit impreuna cu alte
dispozitive de
incalzire. in aceste conditii trebuie asigurata o buna ventilare pentru o buna siguranta si prevenirea accidentelor.

Dezghetare
Cand temperatura exterioara este foarte scazuta si umiditatea este ridicata, apare fenomenul de inghet la unitatea exterioara, ceea ce are un impact negativ asupra eficientei performantelor la incalzire. in acest caz intervine
functia de dezghetare automata. Operatia de incalzire va fi oprita pentru 5-10 minute pentru realizarea dezghe
tarii.
○ Ventilatoarele, atat la unitatea interioara cat si la unitatea exterioara sunt oprite. in timpul operatiei de dezghe
tare ledul de functionare clipeste usor.
○ in timpul operatiei de dezghetare unitatea exterioara ar putea genera abur. Acesta este cauzat de dezghetarea
rapida, ceea ce nu inseamna o limitare a performantelor aparatului.
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○

Operatia de incalzire este intrerupta pana la terminarea procesului de dezghetare.
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intretinere
Climatizorul trebuie
operatiei de
intretinere.

oprit

si

scos

din

inaintea inceperii operatiei de intretinere

priza

inainte

de

inceperea

in timpul operatiei de intretinere

1 Verificati daca sunt materiale care blocheaza orifici- 1 indepartati filtrul de aer din unitate.
ile de intrare si iesire ale unitatii interne sau externe.
●Apasati usor capetele inferioare
ale capacului unitatii interioare.

●Trageti usor ecranul pentru filtrare
si scoateti-l in directia dinspre dvs.

2

Verificati daca suportul instalatiei este corodat sau

ruginit.

3

Verificati daca masina are
impamantarea corect facuta.

2

Curatati ecranul de filtrare.
Daca este foarte murdar, folositi apa calduta (aprox.30oC)
pentru curatare. Lasati filtrul sa se usuce in aer
liber dupa
curatare.
Nota:
● Nu folositi apa fierbinte pentru curatare.
● Nu uscati filtrul in apropierea focului.
● Nu fortati si nu intindeti filtrul in timpul acestor operatii.

3

4

Verificati daca filtrul de aer este curat.

5

Conectati la reteaua de alimentare electrica.

6

Puneti bateriile in telecomanda.

Instalati ecranul de filtrare

Functionarea climatizorului fara ecran de filtrare poate duce la murdarirea interiorului
aparatului cu consecinte in scaderea performantelor sau deteriorarea acestuia.

Curatati climatizorul
Folositi o bucata de material moale si uscata pentru
curatarea aparatului, sau folositi un aspirator.
Daca aparatul este foarte murdar, folositi pentru
curatare o bucata de material imbibata cu detergent.

Dupa operatia de intretinere
1

Fixati temperatura la 30oC si lasati aparatul sa
functioneze in modul ventilare aproximativ
jumatate de zi.
Pentru uscarea interiorului aparatului

2

Opriti functionarea aparatului si scoateti din priza.

Climatizorul va consuma aprox. 5W dupa ce este oprit.
Pentru economisirea energiei si o mai mare siguranta
va sfatuim sa scoateti aparatul din priza in timpul
perioadelor cand aparatul nu functioneaza.

3

Curatati si instalati ecranul de filtrare.

4

Curatati unitatea interioara si cea exterioara.
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5

Scoateti bateriile din telecomanda.

mizeriei, performantele de racire si incalzire vor fi afectate,
cu rezultat in cresterea nivelului de zgomot si a puterii
consumate.
Se recomanda din aceste motive curatarea cu regularitate a
ecranului de filtrare.

Nota:
Daca ecranul de filtrare este blocat din cauza prafului sau
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in caz de functionare defectuoasa
inaintea solicitarii efectuarii din partea furnizorului
verificati urmatoarele:

a

Climatizorul nu functioneaza in nici unul din moduri
Este stecherul bagat
in
priza?

Este timerul fixat pe
pozitia ON?

Este o intrerupere de curent
sau vreo siguranta arsa?

operatiilor de service dupa vanzare
Temperatura in camera nu poate fi controlata.
(Prea rece sau prea cald)
Valorile temperaturii sunt reglate la valori prea
scazute sau prea ridicate?

Performante scazute la racire sau incalzire
Temperatura fixata
este
corespunzatoare?
valoarea TEMP
este corespunzatoare?

Filtrele de aer
sunt
curate (Nu sunt
blocate)?

Ferestrele si usile sunt deschise?

Performante scazute la
racire
Razele de soare intra
direct in camera?

Exista o sursa de
caldura in
camera?

Sunt prea multe persoane in
camera?

Daca aparatul nu functioneaza
corespunzator
nici dupa efectuarea verificarilor de mai
sus,
daca
mai
exista
dubii
chiar
dupa
consultarea informatiilor de la pag.13 sau in
cazul unor pro bleme ca cele aratate mai jos,
opriti aparatul si contactati furnizorul.

Cazuri care necesita contactarea imediata a furnizorului
Scoateti imediat aparatul din priza si contactati furnizorul in urmatoarele situatii:

Se observa neregularitati in functionarea
dispozitivelor de tip TV, radio, etc.

}techerul este excesiv de cald.

invelisul de la cablul de alimentare sau
stecher este rupt.

Telecomanda nu functioneaza
corespunzator.

Se aude un zgomot anormal in timpul
functionarii.

Daca la aparitia unor functionari defectuoase la climatizor, cand este apasat butonul
RUN, dupa scoaterea stecherului din priza si repornirea aparatului dupa 3 minute,
defectiunea nu dispare.
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De retinut la utilizarea unitatii

Unitatea nu poate fi repornita imediat dupa ce aceasta a fost oprita. Repornirea aparatului nu se va face decat dupa 3 minute, pentru
(ledul RUN este
protejrea acestuia.
luminos)

Timer-ul pentru protectie de 3 minute, incorporat in microcomputer
actioneaza automat. Aceasta functie nu este activa cand unitatea
nu este conectata la sursa de curent.
Aerul nu este suflat afara pentru a se preveni introducerea in
camera a aerului rece pana cand schimbatorul de caldura al unitatii
interioare nu se incalzeste.(intre 2 si 5 min.)
(HOT KEEP)

Aerul nu este suflat afara la pornirea operatiei de incalzire.

Aerul nu este suflat afara timp de 6-12 min. in timpul operatiei de
incalzire.

Cand temperatura in exterior este scazuta si umiditatea ridicata,
se produce dezghetarea automata a unitatii. Va rugam asteptati. in
timpul dezghetarii se produc apa si aburi la unitatea exterioara.

Aerul nu este suflat afara in timpul operatiei DRY (uscare).

Ventilatorul interior se opreste uneori pentru prevenirea introducerii
vaporilor rezultati in timpul operatiei de deumidificare si pentru
economisirea energiei.

in timpul operatiei de racire (COOL) se produce ceata.

Acest fenomen apare cateodata cand temperatura si umiditatea
in incapere sunt foart ridicate, dar dispare o data cu scaderea
temperaturii si umiditatii.

Unitatea elimina in incapere un miros.

Aerul suflat in incapere poate avea un miros. Acesta este produs
de fumul de tutun si cosmeticele care au intrat in interiorul unitatii.
Acestea sunt cauzate de agentul de racire care circula in interiorul
unitatii.

Se aud zgomote de pocnituri.

Se aud zgomote de pocnituri dupa oprirea si deconectarea de la
sursa de tensiune.

Acestea sunt cauzate dilatarea si contractia componentelor din
plastic.

Aparatul nu poate fi repornit chiar dupa ce conectarea la sursa de
tensiune a fost restabilita.

Memoria circuitului din microcomputer a fost stearsa. Folositi din
nou telecomanda pentru repornirea aparatului.
Este
posibil ca semnalele de
la telecomanda
sa
nu
poata
fi receptionate daca senzorul pentru receptia
semnalelor de pe corpul climatizorului este expus direct la
razele de soare sau la lumina puternica. in acest caz
intrerupeti expunerea la lumina soarelui sau micsorati lumina.

Semnalele de la telecomanda nu sunt receptionate.

Se poate produce umezeala pe grilajul de iesire aer.

Daca unitatea functioneaza timp indelungat in conditii de umiditate
ridicata, se poate produce umezeala pe grilajul de iesire aer cu
formare de picaturi care cad.
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CODURI PENTRU DEFECTE AP~RUTE LA SISTEMUL DE AER CONDI|IONAT

Defect
Afisaj ecran LCD
senzor temperatura serpentina de la unitatea E3
interna
senzor de temperatura pentru camera

E2

anomalie la unitatea externa

E4

Defect la ventilatorul de la unitatea interna

E5

Dezghet

DF
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