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MĂSURI DE SIGURANŢĂ

 PERICOL
 ● Utilizatorul nu va monta, repara, deschide sau scoate capacul. În caz contrar, 
există riscul expunerii la tensiuni periculoase. Pentru aceste operaţiuni, se va 
apela la ajutorul dealerului sau al specialistului.
 ● Întreruperea alimentării cu electricitate nu elimină posibilitatea producerii de 
şocuri electrice.
 ● Aparatul va fi instalat în conformitate cu reglementările naţionale referitoare la 
legarea la reţea.
 ● Cablurile fixe trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de deconectare de la reţea 
şi ale căror contacte trebuie să se afle la o distanţă de cel puţin 3 mm faţă de 
toate bornele.
 ● Aparatul se va păstra într-o încăpere în care nu există surse de aprindere care 
funcţionează fără întrerupere (de exemplu, surse de flacără deschisă, aparate 
pe gaz sau radiatoare electrice).
 ● Pentru a evita pericolul de incendiu, explozie sau vătămări corporale, nu se va 
utiliza aparatul în cazul în care în apropierea sa se detectează gaze nocive (de 
exemplu, gaze inflamabile sau corozive).

 AVERTISMENT
 ● Se va evita expunerea directă şi prelungită a corpului la curentul sau cald de 
aer rece.
 ● Se interzice introducerea degetelor sau a obiectelor în orificiile de admisie / 
evacuare a aerului.
 ● În cazul apariţiei unei situaţii anormale (miros de ars etc.), se opreşte aparatul 
de aer condiţionat şi se deconectează sursa de alimentare sau se decuplează 
întrerupătorul.
 ● Acest aparat poate fi utilizat de către copii de peste 8 ani şi de către persoane 
cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse ori fără experienţă şi 
cunoştinţe necesare cu condiţia ca acestea să fie supravegheate sau instruite 
cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur şi să conştientizeze pericolele 
la care se pot expune. Li se va interzice copiilor să se joace cu aparatul. Este 
interzisă efectuarea de către copiii nesupravegheaţi a operaţiunilor de curăţare 
şi întreţinere.

Se vor citi cu atenţie măsurile 
de precauţie din acest manual 
înainte de a utiliza aparatul.

Aparatul este umplut cu agent 
refrigerent R32.

 ● Prezentul manual se va păstra la îndemâna utilizatorului.
 ● Se vor citi cu atenţie măsurile de precauţie din acest manual înainte de a utiliza 
aparatul.
 ● Acest aparat este destinat utilizării de către personalul experimentat sau special 
pregătit din magazine, industria uşoară şi ferme sau în scop comercial de către 
persoane fără pregătire specială.
 ● Măsurile de precauţie descrise în manual sunt incluse în categoriile PERICOL, 
AVERTISMENT şi ATENŢIE. Acestea conţin informaţii importante privind 
siguranţa. Se vor respecta toate măsurile de precauţie, fără excepţie.



MĂSURI DE SIGURANŢĂ

 ● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse, fără experienţă şi cunoştinţe 
necesare, cu excepţia situaţiilor în care sunt supravegheate sau au fost 
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană răspunzătoare de 
siguranţa lor.
 ● Lucrările de instalare, întreţinere, reparare şi demontare a aparatului de aer 
condiţionat se vor executa de către un instalator calificat sau un tehnician de 
service calificat. Dacă este necesară efectuarea vreuneia dintre aceste lucrări, 
se va apela la un instalator calificat sau un tehnician de service calificat.
 ● Copiii vor fi supravegheaţi pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
 ● A nu se utiliza pentru completare sau înlocuire un alt agent frigorific decât 
cel specificat (R32). În caz contrar, în circuitul de răcire se poate dezvolta o 
presiune anormal de înaltă, care poate duce la defectarea sau explodarea 
produsului ori la vătămări corporale.
 ● Nu se vor utiliza alte dispozitive pentru accelerarea procesului de dezgheţare 
sau curăţare în afara celor recomandate de către producător.
 ● Aparatul se va păstra într-o încăpere în care nu există surse de aprindere care 
funcţionează fără întrerupere (de exemplu, surse de flacără deschisă, aparate 
pe gaz sau radiatoare electrice).
 ● De reţinut faptul că agentul frigorific poate fi inodor.
 ● A nu se găuri sau arunca în foc, deoarece aparatul se află sub presiune. 
Aparatul nu se va expune la surse de căldură, flacără, scântei sau alte surse 
de aprindere. În caz contrar, acesta poate exploda şi poate cauza vătămări 
corporale sau deces.

 ATENŢIE
 ● Aparatul nu se va spăla cu apă, deoarece există pericolul de electrocutare.
 ● Aparatul de aer condiţionat nu va fi folosit în alte scopuri, cum ar fi pentru 
conservarea alimentelor, creşterea animalelor etc.
 ● Nu se vor aşeza obiecte şi nu se va călca pe unitatea interioară sau exterioară. 
Se pot produce accidente sau deteriorarea unităţii.
 ● Se interzice atingerea lamelelor de aluminiu, datorită pericolului de accidentare.
 ● Înainte de a curăţa unitatea, se decuplează întrerupătorul principal sau 
disjunctorul.
 ● Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată, se decuplează 
întrerupătorul principal sau disjunctorul.
 ● Se recomandă ca lucrările de întreţinere să fie efectuate de către un specialist, 
atunci când aparatul a funcţionat pentru o perioadă lungă de timp.
 ● Fabricantul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru pagubele cauzate datorită 
nerespectării indicaţiilor expuse în acest manual.



PREGĂTIREA ÎNAINTE DE UTILIZARE2
Pregătirea filtrelor

1. Se deschide grila de admisie a aerului şi se scot filtrele de aer.
2. Se fixează filtrele. (vezi detaliile din fişa de accesorii).

Introducerea bateriilor (în cazul utilizării fără fir.)
1. Scoateţi capacul culisant.
2. Se introduc 2 baterii noi (tip AAA),  

respectându-se polaritatea (+) şi (–).

Potrivirea ceasului
1. Se apasă pe  cu vârful creionului. 

Dacă temporizatorul luminează intermitent,  
treceţi la pasul următor (la pasul 2).

2. Se apasă pe  sau pe  :  se  
reglează ora.

3. Se apasă pe  : se potriveşte ora.

Resetarea telecomenzii
Se apasă pe  cu vârful creionului sau pe
1. Se scoate bateria.
2. Se apasă pe .
3. Se introduce bateria.

Observaţie:
 ● Telecomanda furnizată este de tip fără fir, putând fi utilizată şi ca telecomandă cu 

fir. Consultaţi „Cum se conectează telecomanda pentru funcţionarea prin cablu” 
din instrucţiunile de instalare, dacă este necesar controlul prin cablu.

 ● Pentru operarea prin cablu, telecomanda se va întoarce în starea iniţială 
(PRESET (PRESETARE), TIMER (TEMPORIZATOR) şi CLOCK (CEAS) se vor 
întoarce în starea iniţială ) atunci când utilizatorul închide alimentarea aparatului 
de aer condiţionat.

TELECOMANDA4  

DIRECŢIA CURENTULUI DE AER3 

1 Se apasă pe FIX  : Pentru a 
bloca lamela pe verticală, în direcţia 
dorită.

2 Se apasă pe SWING  : Pentru 
balansarea automată a lamelei; se 
apasă din nou pentru a opri lamela.

3 Difuzarea curentului de aer pe 
orizontală se reglează manual.

Observaţie:
 ● Se interzice deplasarea manuală a lamelei.
 ● Lamela se poate poziţiona automat, în funcţie de modul de funcţionare.

AUTOMATISK FUNKTION6 
Pentru a selecta automat funcţionarea în modul de răcire, încălzire sau „Doar ventilator”

1. Se apasă pe MODE  : Se selectează Auto A.

2. Se apasă pe  : Se fixează temperatura dorită. Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Se apasă pe FAN  : Se selectează AUTO, LOW , LOW+ , MED ,  
MED+ , HIGH  sau QUIET 

1. Se apasă pe MODE  : Se selectează Cool , Heat  sau Fan only .

2. Se apasă pe  : Se fixează temperatura dorită. Min. 17°C, Max. 30°C.

 Fan Only: nicio valoare de temperatură

3. Se apasă pe FAN  : se selectează AUTO, LOW , LOW+ , MED ,  
MED+ , HIGH  sau QUIET 

FUNCŢIILE RĂCIRE / ÎNCĂLZIRE / FFUNCŢIONAREA ÎN MODUL „DOAR VENTILATOR”5

DEZUMIDIFICAREA7
În cazul dezumidificării, funcţia de răcire moderată este controlată în mod 
automat.

1. Se apasă pe MODE  : Se selectează Dry .

2. Se apasă pe  : Se fixează temperatura dorită. Min. 17°C, Max. 30°C.

Observaţie : Viteza ventilatorului pentru modul uscat este setată numai la auto.

FUNCŢIONAREA ÎN MODUL Hi POWER8
Pentru a controla în mod automat temperatura încăperii şi curentul de 
aer, pentru o răcire sau o încălzire mai rapidă (cu excepţia modurilor 
DEZUMIDIFICARE şi DOAR VENTILATOR)

Se apasă pe Hi POWER  : Se iniţiază şi se opreşte modul de funcţionare respectiv.

AFIŞAJUL UNITĂŢII INTERIOARE1
1 ECO (Alb)
2 Acces Wi-Fi (Alb) w
3 Putere ridicată (Alb)
4 Temporizator (Alb)
5 Mod de funcţionare

- Răcire (Albastru)
- Încălzire (Portocaliu)

 ● Luminozitatea ecranului se poate regla, urmând procedura de la (. 
w	Necesită un adaptor de conectare LAN Wireless, care este disponibil ca 

accesoriu.

FUNCŢIONAREA ÎN MODUL ECO9
Pentru a controla automat temperatura încăperii şi a economisi energie (cu
excepţia modurilor DEZUMIDIFICARE şi DOAR VENTILATOR)

Se apasă pe : Se iniţiază şi se opreşte modul de funcţionare respectiv.

Observaţie :  Modul de răcire; temperatura stabilită va creşte automat cu 
un grad/ oră timp de 2 ore (creştere de maximum 2 grade). În 
modul de încălzire, temperatura stabilită va scădea.

Funcționarea căminului ( )
Mențineți continuu ventilatorul unității externe în funcțiune pe durata dezactivării 
termice, pentru a circula căldura de la alte surse în încăpere.
Există trei parametri de setare: Setare implicită > Fireplace 1 (Cămin 1) > 
Fireplace 2 (Cămin 2)

Fireplace 1 (Cămin 1):
Ventilatorul unității interne va continua să funcționeze la aceeași viteză selectată 
anterior de către utilizatorul final.
Fireplace 2 (Cămin 2):
Ventilatorul unității interne va continua să funcționeze la viteză foarte mică, 
programată în fabrică.

Operațiune de încălzire la 8°C (8°C)
Funcționare în modul de încălzire pentru a menține temperatura încăperii 
(5-13°C) cu mai puțină energie utilizată.

Cămin și operațiune la 8°C

8°C
FIREPLACE 1 FIREPLACE 2

Operare 
peration

Observaţie:  
 ● În timp ce funcționarea șemineu pe modul de încălzire, ventilatorul unității 

de interior se execută întotdeauna și aer rece breezing ar putea fi avut loc.
 ● Cămin și 8°C vor funcționa numai în modul Încălzire.

CĂMIN ȘI OPERAȚIUNE DE ÎNCĂLZIRE LA 8 °C10
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1 Emiţător cu infraroşu
2 Buton de memorare şi presetare (PRESET)
3 Buton de pornire/Oprire
4 Buton de selectare a modului (MODE)
5 Buton de curentul de aer 
6 Cămin/Buton de 8°C
7 Buton de ECO
8 Buton pentru modul confort nocturn (COMFORT SLEEP)
9 Temporizator săptămânal (ON/OFF)
! Temperatura pentru programare săptămânală
" Buton pentru pornire programată (ON)
# Buton de setare ceas (CLOCK)
$ Buton de verificare (CHECK)
% Buton de resetare a filtrului (FILTER)
& Buton de temperatură (TEMP)
( Buton de balansare a lamelelor (SWING)
) Buton de viteză a ventilatorului (FAN)
~ Buton de reglare a lamelelor (FIX)
+ Buton de putere mare (Hi-POWER)
, Pentru selectare alimentare/Buton silențios (P-SEL/SILENT)
- Program P1 - P4
. Butonul Zi/Modificare
/ Buton de reglare (SET)
: Buton pentru oprire programată (OFF)
; Buton de anulare (CLR)
< Buton pentru revenire la setările din fabrică (RESET)



UTILIZAREA FUNCŢIEI DE PROGRAMARE14
Temporizatorul se fi xează atunci când aparatul de aer condiţionat este în funcţiune.

Programarea pentru pornire / oprire (ON) Programarea pentru pornire / oprire (OFF)

1 Se apasă pe  : Se fixează 
programarea pentru 
pornire (ON).

Se apasă pe  : Se fixează 
programarea pentru 
oprire (OFF).

2 Se apasă pe  : se fixează 
temporizatorul.

Se apasă pe  : se fixează 
temporizatorul.

3 Se apasă pe  : se anulează 
temporizatorul.

Se apasă pe  :  se anulează 
temporizatorul.

Observaţie:
 ● Telecomanda se va ţine în zona de recepţie a unităţii interioare; în caz 

contrar, poate apărea un decalaj temporal de până la 15 minute.
 ● Setarea va fi salvată pentru următoarea funcţionare identică.

FUNCŢIONAREA PRESETATĂ15
Se setează modul de funcţionare preferat pentru următoarea utilizare. Setarea va fi 
memorată de către aparat pentru modurile de funcţionare viitoare (cu excepţia direcţiei 
curentului de aer).

1. Se selectează modul de funcţionare dorit.

2. Se ţine apăsat butonul  timp de 3 secunde, pentru a memora 
setarea. Este afişat simbolul P.

3. Se apasă pe  : aparatul este pus în funcţiune în modul presetat.

FUNCŢIA DE REPORNIRE AUTOMATĂ17
Pentru repornirea automată a aparatului de aer condiţionat după o cădere de tensiune 
(cu condiţia ca aparatul să fie alimentat)
Fixare

1. Pentru stabilirea modului de funcţionare, se ţine apăsat butonul RESET de 
pe unitatea interioară timp de 3 secunde. (se aud 3 bipuri, iar indicatorul de 
funcţionare se aprinde intermitent de 5 ori pe secundă timp de 5 secunde).

2. Pentru anularea modului de funcţionare, se ţine apăsat butonul RESET de 
pe unitatea interioară timp de 3 secunde. (se aud 3 bipuri, dar indicatorul de 
funcţionare nu se aprinde intermitent)

 ● În cazul în care cronometrul de pornire sau de oprire este setat, FUNCŢIA 
DE REPORNIRE AUTOMATĂ nu este activată.

FUNCŢIONAREA ÎN MODUL DE CURĂŢARE AUTOMATĂ  
(NUMAI ÎN MODUL DE RĂCIRE ŞI DE DEZUMIDIFICARE)18

Pentru a elimina mirosurile neplăcute produse de umiditatea din unitatea interioară.
1. Dacă se apasă o dată pe butonul  în modul „Răcire” sau 

„Dezumidificare”, ventilatorul va continua să funcţioneze încă 30 de minute, după 
care se va opri automat. Acest lucru va reduce umezeala din unitatea interioară.

2. Pentru a opri unitatea imediat, apăsaţi  de încă 2 ori în interval de 
30 de secunde.

REGLAREA LUMINOZITĂŢII LEDULUI DISPLAY-ULUI16
Pentru a reduce luminozitatea ledului display-ului sau pentru a stinge ledul.

1. Se ţine apăsat FAN  timp de 3 secunde până când nivelul 
de luminozitate ( , ,  sau ) apare pe ecranul LCD al 
telecomenzii, apoi se eliberează butonul.

2. Se apasă Creştere sau 
Scădere

 pentru a regla luminozitatea
 în 4 trepte.

Ecranul LCD al 
telecomenzii Display-ul funcţiilor Luminozitate

Ledul se aprinde la luminozitate maximă.

100%

Ledul se aprinde la luminozitate de 50%.

50%

Ledul se aprinde la luminozitate de 50%, iar ledul de 
funcţionare este stins.

50%

Toate ledurile sunt stinse.
Toate stinse

 ● În cazul  şi , ledul se aprinde timp de 5 secunde înainte de a se stinge.

Pentru un somn liniştit, curentul de aer şi oprirea aparatului sunt controlate în mod 
automat (cu excepţia modului DEZUMIDIFICARE).

1.  Se apasă pe  : Se selectează 1, 3, 5 sau 9 ore pentru 
programarea pentru oprire (OFF).

2.  Se apasă pe  pentru a anula funcţionarea în modul de confort 
nocturn.

Observaţie:  În modul de răcire, temperatura stabilită va creşte automat cu un 
grad/oră timp de 2 ore (creştere de maximum 2 grade). În modul de 
încălzire, temperatura stabilită va scădea.

FUNCŢIONAREA ÎN MODUL CONFORT NOCTURN11

Power-Selection (Selectare nivel de putere) ( )
Această funcție este utilizată când întrerupătorul diferențial este folosit și de alte 
aparate electrice. Aceasta limitează consumul maxim de curent și energie la 100%, 
75% sau 50% prin intermediul opțiunii POWER-SELECTION (Selectare nivel 
de putere). Cu cât procentul este mai mic, cu atât gradul de economisire este 
mai ridicat și durata de funcționare a compresorului este mai lungă.

Observaţie:  
 ● Când este selectat nivelul, nivelul POWER-SEL (Selectare nivel de putere) 

iluminează intermitent pe afișajul LCD la distanță timp de 3 secunde. 
În cazul nivelurilor 75% și 50%, numărul „75” sau „50” iluminează 
intermitent timp de 2 secunde.

 ● Deoarece funcția POWER-SELECTION (Selectare nivel de putere) 
limitează nivelul maxim de curent, este posibil să rezulte o capacitate de 
răcire sau de încălzire inadecvată.

Funcționarea silențioasă ( )
Mențineți unitatea externă în modul de funcționare silențios pentru a asigura 
somnul liniștit atât pentru dumneavoastră cât și pentru cei din apropiere.
Cu ajutorul acestei funcții, capacitatea de încălzire va fi optimizată pentru a 
asigura această experiență silențioasă.
Funcționarea silențioasă poate fi selectată din unul dintre cele două scopuri 
(Silențios 1 și Silențios 2).
Există trei parametri de setare: Nivel standard > Silențios 1 > Silențios 2
Silențios 1:
Deși unitatea funcționează silențios, capacitatea de Heating (Încălzire) (sau 
Cooling (Răcire)) este în continuare prioritizată pentru a asigura un confort 
suficient în încăpere.
Această configurare este un echilibru perfect între capacitatea de Heating 
(Încălzire) sau Cooling (Răcire) și nivelul de sunet al unității externe.
Silențios 2:
Compromis privind capacitatea de Heating (Încălzire) (sau Cooling (Răcire)) în 
funcție de nivelul de sunet, în orice situație în care nivelul de sunet al unității 
externe are prioritate înaltă.
Această setare are scopul de a reduce nivelul de sunet maxim al unității 
externe cu 4 dB(A).
Observaţie:  

 ● La activarea funcționării silențioase, se poate produce încălzirea (sau 
răcirea) inadecvată.

Power-Selection (Selectare nivel de putere) și funcționarea în 
modul Silențios (Unitate externă)

POWER-SELECTION (SELECTARE NIVEL DE PUTERE) ȘI 
FUNCȚIONAREA ÎN MODUL SILENȚIOS (UNITATE EXTERNĂ)13

[100%] [75%] [50%]

SILENțIOS#2 SILENțIOS#1

CURENTUL DE AER HADA
Curentul de aer este direcţionat spre tavan, evitându-se astfel dirijarea directă a 
aerului spre corp şi asigurând uniformizarea temperaturii încăperii.

Utilizarea funcţiei Curent de aer HADA

       Se apasă pe  Pentru pornirea şi oprirea curentului de aer HADA

Cancel
HADA CARE FLOW

HADA CARE FLOW

Observaţie:
 ● În timpul funcţionării în modul CURENT DE AER HADA, butonul de reglare 
a lamelelor FIX şi butonul de balansare a lamelelor SWING nu pot fi utilizate

UTILIZAREA FUNCŢIEI CURENT DE AER HADA12

Anulare CURENT DE 
AER HADA

CURENTUL DE AER HADA



FUNCŢIONAREA TEMPORARĂ19

În cazul pierderii telecomenzii sau al descărcării bateriilor
 ● Apăsarea butonului RESET permite pornirea şi 

oprirea aparatului de aer condiţionat fără a utiliza 
telecomanda.

 ●  Modul de funcţionare este setat la AUTOMATIC, 
temperatura prestabilită este de 24°C, iar 
ventilatorul este reglat la viteză automată.

FUNCŢIONAREA ŞI PERFORMANŢELE21
1. Funcţia de protecţie de trei minute: împiedică activarea aparatului timp 

de 3 minute atunci când este repornit imediat după ce a fost oprit.
2. Preîncălzirea: se preîncălzeşte aparatul timp de 5 minute înainte de a se 

degaja un curent de aer cald.
3. Controlul aerului cald: Atunci când temperatura încăperii ajunge la 

valoarea fixată, viteza ventilatorului este redusă automat, iar unitatea 
exterioară se opreşte.

4. Dezgheţarea automată: în timpul dezgheţării, ventilatoarele sunt oprite.
5. Capacitatea de încălzire: căldura este absorbită din mediul extern şi 

degajată în încăpere. Atunci când temperatura exterioară este prea 
scăzută, se recomandă să se folosească un alt aparat de încălzit în 
combinaţie cu aparatul de aer condiţionat.

6. Indicaţii în cazul ninsorilor puternice: unitatea exterioară va fi amplasată 
într-un loc în care să nu fie afectată de ninsoare, acumularea de frunze 
sau alte materiale naturale.

7. În timpul funcţionării aparatului se pot auzi pocnete slabe. Aceste 
sunete nu indică o defecţiune, deoarece pot fi cauzate de dilatarea / 
contractarea plasticului.

 Observaţie: Punctele 2-6 sunt valabile pentru modelele cu încălzire
Condiţiile de funcţionare a aparatului de aer condiţionat

Temp.
Funcţionare Temperatură exterioară Temperatura încăperii

Încălzire –15°C ~ 24°C Sub 28°C

Răcire –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Dezumidificare –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

 Mai întâi, se decuplează disjunctorul.
Unitatea interioară şi telecomanda

 ● La nevoie, unitatea interioară şi telecomanda se curăţă cu o cârpă umedă.
 ● Nu se vor folosi benzină, diluant, praf de lustruit sau lavete impregnate cu 

substanţe chimice.
Filtrele de aer
Se vor curăţa o dată la 2 săptămâni.

1.  Se deschide grila de admisie a aerului.
2.  Se scot filtrele de aer.
3.  Se curăţă cu aspiratorul sau se spală, apoi se lasă să se usuce.
4. Se montează la loc filtrele de aer şi se închide grila de admisie a aerului.

ÎNTREŢINEREA22

Aparatul nu funcţionează. Răcirea sau încălzirea se efectuează 
anormal de lent.

 ● Întrerupătorul principal este 
decuplat.

 ● Disjunctorul este activat 
pentru a întrerupe alimentarea 
cu electricitate.

 ● Întreruperea curentului 
electric

 ● Funcţia de pornire programată 
este activată.

 ● Filtrele sunt pline de praf.
 ● Temperatura a fost incorect fixată.
 ● Uşile sau ferestrele sunt deschise.
 ● Orificiul de admisie sau de evacuare a 
aerului de pe unitatea exterioară este 
blocat.

 ● Viteza ventilatorului este prea redusă.
 ● Modul de funcţionare este FAN sau DRY.
 ● FUNCŢIA DE SELECTARE A PUTERII este 
setată la 75% sau 50% (Această funcţie 
depinde de telecomandă).

PROBLEME TEHNICE (ASPECTE DE VERIFICAT)23

Cum se setează modul WEEKLY TIMER (Temporizator 
săptămânal)

1.  Apăsați pe  pentru a accesa setarea WEEKLY 
TIMER (Temporizator săptămânal).

 

2.  Apăsați pe  tpentru a selecta ziua dorită în secvență.
 Secvența simbolului zilelor apare pe ecranul LCD.

     

SU  MO  TU  WE  TH  FR  SA
SĂPTĂMÂNAL 

DU-LU-MA-MI-JOI-VI-SÂM 
(Toată ziua)(All day)

3.  Apăsați pe  pentru a selecta numărul programului.
 ● Programul 1 este pregătit pentru setare în timp ce 

 se apasă, apare PG-1 pe ecranul LCD.
 ● Apăsați pe  pentru a modifica numărul 

programului care se află în secvența de la 
programul 1 la programul 4.

 

PG-1
PG-  2
PG-    3
PG-      4      

4.  Apăsați pe  sau  tpentru a selecta ora dorită.
 ● Ora poate fi setată între 0:00 și 23:50 în intervale 

de 10 minute.
 ● Apăsați continuu pe buton pentru a modifica ora de 

setare pentru 1 h.
 ● Se poate seta doar activarea sau dezactivarea 

temporizatorului pentru fiecare program.

 
Afișare activare 
temporizator

Afișare dezactivare 
temporizator*

* Dezactivarea temporizatorului este utilizată doar pentru a 
opri aparatul de aer condiționat, apoi afișajul nu indică modul 
de operare, temperatura, viteza ventilatorului și altele.

5.  Apăsați pe  pentru a selecta modul de 
funcționare dori.

 

6.  Apăsați pe  sau  pentru a selecta 
temperatura dorită.
 ● Temperatura poate fi setată între 17°C și 30°C.

7.  Apăsați pe  pentru a selecta viteza dorită a 
ventilatorului.

MODUL DE FUNCȚIONARE CU TEMPORIZATOR SĂPTĂMÂNAL24

Intermitent

ALEGEREA TELECOMENZII A-B20
Pentru a identifica telecomanda utilizată pentru fiecare unitate interioară în 
cazul în care sunt instalate 2 aparate de aer condiţio
Setarea telecomenzii B

1. Se apasă pe butonul RESET de pe unitatea interioară pentru a porni 
aparatul de aer condiţionat.

2. Se îndreaptă telecomanda către unitatea interioară.
3. Se ţine apăsat butonul  de pe telecomandă; pe acest buton se 

apasă cu vârful unui creion. Pe afişaj apare „00”. (Imaginea 1)
4. Se apasă pe MODE  ţinând apăsat butonul . Pe afişaj va apărea 

„B”, înlocuind cifrele „00”, iar aparatul de aer condiţionat se va opri. 
Telecomanda B este memorată. (Imaginea 2)

Observaţie:  1. Pentru a reseta telecomanda la A, se repetă paşii de mai sus.
 2. Telecomanda A nu are afişaj „A”.
 3. Setarea din fabrică a telecomenzii este A.

1 2



8. Adăugați la modul de funcționare dacă este necesar.
 ● Apăsați pe  pentru a utiliza modul de 

funcționare la 8°C. 
(Observaţie: Căminul nu poate selecta și memora în 
funcția săptămânală) 

 ● Apăsați pe  pentru a utiliza modul de 
funcționare ECO (Economic).

 ● Apăsați pe  pentru a utiliza modul de 
funcționare Hi-POWER (Putere ridicată).

 ● Apăsați pe  pentru a utiliza modul de 
funcționare Power selection/Silent.

9. Adăugați sau editați programul. 
Programul poate fi setat pentru toate zilele necesare 
până când se apasă pe  pentru a confirma 
setarea pentru proces.

10.  Dacă este necesar să se adauge sau să se editeze 
programul, repetați procesul 2 - 8 înainte de confirmarea 
setării.

11. După terminarea setării, apăsați pe  pentru a 
confirma setarea*.

 
Mod de funcționare

Se execută 
temporizatorul săptămânal
Programul următor

Activare sau dezactivare

Modul de funcționare 
următor

Temperatură în stare de 
funcționare și viteză ventilator

Afișare după ce se apasă 
pe butonul SET (Setare)

*Orientați telecomanda spre modulul receptor de pe aparatul 
de aer condiționat, apoi apăsați pe butonul SET (Setare) 
până când obțineți sunetul „PiPi”, care semnifică finalizarea 
setării.
În timp ce aparatul de aer condiționat primește semnalul, se 
poate obține sunetul „Pi”, iar numărul de sunete va fi egal cu 
numărul de zile pe măsură ce se setează.
Dacă lampa TIMER (Temporizator) iluminează intermitent, 
aceasta semnifică o setare incompletă, apoi apăsați pe 

 de două ori.

Observaţie :
1.  Amplasați telecomanda într-un loc în care unitatea internă poate recepționa 

semnalul pentru un nivel mai ridicat de precizie a ceasului între telecomandă și 
unitatea de aer condiționat.

2.  Activarea/Dezactivarea temporizatorului se poate seta în modul de funcționare 
WEEKLY TIMER (Temporizator săptămânal), aparatul de aer condiționat funcționează 
mai întâi după temporizatorul normal, după finalizarea temporizatorului normal va 
funcționa după WEEKLY TIMER (Temporizator săptămânal) din nou.

3.  În modul de funcționare WEEKLY TIMER (Temporizator săptămânal), toate 
modurile de funcționare, cum ar fi MODE (Mod), TEMP (Temperatură), FAN 
(Ventilator), Hi-POWER (Putere ridicată), ECO (Economic) etc., pot fi reglate, dar 
când se ajunge la ceas în modul de setare a programelor, reglarea va fi identică 
cu setarea elementelor din program.

4.  În cadrul perioadei de trimitere a semnalului telecomenzii, evitați interferențele 
cauzate de obiecte care pot bloca transmisia de la telecomandă la aparatul de aer 
condiționat.

Editarea programului de temporizator săptămânal

Pentru a edita programul după confirmarea setării 
temporizatorului săptămânal la, urmați procesul 1 - 3.

1.  Apăsați pe .
 ● Se vor afișa ziua săptămânii și numărul programului 

zilei curente.

2. Apăsați pe  pentru a selecta ziua săptămânii și 
 apăsați pentru a selecta numărul programului 

de confirmat.
 ● Resetarea modului de funcționare.

3. Apăsați pe  pentru a ieși din modul de confirmare.

Pentru dezactivarea modului WEEKLY TIMER 
(Temporizator săptămânal)

Apăsați pe  în timp ce se afișează „WEEKLY” 
(Săptămânal) pe ecranul LCD.

 ●  „WEEKLY” (Săptămânal) dispare de pe ecranul LCD. 
Totuși, programul rămâne pe telecomandă.

 ● Lampa TIMER (Temporizator) se stinge.
 ●  Pentru a reactiva modul de funcționare WEEKLY 

TIMER (Temporizator săptămânal) din nou, apăsați 
pe  din nou, ecranul LCD afișează următorul 
program. Programul după reactivare este legat de oră.

Pentru a șterge programe

Un program individual
1. Apăsați pe .

 ● Se afișează ziua săptămânii și numărul 
programului.

 ● Selectați ziua pentru a șterge programul.
2. Apăsați pe  pentru a selecta numărul 

programului de șters.
3. Apăsați pe .

 ● Activarea sau dezactivarea temporizatorului se va 
goli și ecranul LCD va ilumina intermitent.

4. Apăsați pe  pentru a șterge programul.
 ● Apăsați pe  în timp ce ecranul LCD 

iluminează intermitent, apoi programul este șters.

Toate programele
1. Apăsați pe .

 ● Se afișează ziua săptămânii și numărul 
programului.

2. Apăsați pe  și mențineți apăsat timp de 3 secunde.
 ● Toate programele vor fi șterse, iar ecranul LCD va 

afișa modul de funcționare curent.

Observaţie :
Asigurați-vă că modulul receptor pentru telecomandă de 
pe aparatul de aer condiționat primește semnalul de la 
telecomandă.




