
Înainte de a folosi aparatul de aer condiţonat, vă rugăm să citiţi cu 
grijă acest manual şi să-l păstraţi pentru o viitoare consultare.

APARAT DE AER CONDIŢIONAT
TIP SPLIT INVERTER

(CU UNITATE INTERIOARĂ ŞI UNITATE EXTERIOARĂ)

MANUALUL UTILIZATORULUI

Citiţi acest manual
Veţi găsi în el multe sugestii despre cum să utilizaţi şi să întreţineţi corespunzător 
aparatul dumneavoastră de aer condiţionat. Numai puţină îngrire preventivă, din 
partea dumneavoastră, vă poate economisi o mulţime de timp şi bani, în ceea ce 
priveşte funcţionarea şi durata de viaţa a aparatului dumneavoastră de aer 
condiţionat. În partea cu sfaturi pentru depanare veţi găsi multe răspunsuri la 
probleme ce se pot ivi în mod uzual. Dacă examinaţi mai întâi schema 
Instructiunilor de Depanare, puteţi să evitaţi necesitatea apelării la atelierul 
service.
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Când folosiţi acest aparat de aer condiţionat în ţările europene, trebuie 
urmate următoarele instrucţiuni:
    =Acest aparat poate fi utilizat de copii de peste 8 ani şi de persoane cu 
dizabilităţi fizice sau mentale, fără experienţă dacă sunt sub supraveghere. 
Aparatul nu se va utiliza ca jucărie pentru copii. Aparatul nu se va curăţi sau 
întreţine de către copii nesupravegheaţi. 

ÎNLĂTURARE: Nu aruncaţi acest produs la gunoiul sau deşeurile menajere. Este 
necesară colectarea separată a unor asemenea deşeuri, pentru reciclare şi 
tratament special.

Este interzis să puneţi acest aparat în gunoiul menajer al gospodăriei.
Pentru înlăturare există câteva posibilităţi :
A) Municipalitatea a stabilit sisteme de colectare, unde deşeurile electonice pot fi 
colectate, fără plată din partea utilizatorului.
B) Când cumpăraţi un produs nou, vânzătorul noului produs va prelua produsul 
vechi, fără plată.
C) Fabrica va prelua aparatura veche, fără plată din partea utilizatorului.
D) Cum produsele vechi conţin resurse valoroase, ele pot fi vândute la furnizorii 
de deşeuri din metal.

Aruncarea la întâmplare a deşeurilor în păduri, sau în alte zone din natură, vă 
pune în pericol sănătatea, dacă substanţele periculoase se scurg în pânza 
freatică, şi apoi îşi fac drum ulterior în lanţul alimentar, vegetal sau animal.

      PRECAUȚIE
=Contactaţi un tehnician autorizat de service pentru reparaţia sau întreţinerea 
acestei unităţi.
=Contactaţi un instalator pentru echipamente de aer condiţionat pentru instalarea 
acestei unităţi.
=Aparatul de aer condiţionat nu este destinat folosirii de către copii mici sau 
invalizi, fără supraveghere.
=Copii mici trebuie supravegheaţi, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul 
de aer condiţionat.
=Dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare,operaţia de  înlocuire va fi realizată 
numai de catre personal autorizat.
=Operaţia de instalare trebuie efectuată în conformitate cu standardele electrice 
naţionale, numai de către personal autorizat.



PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Pentru a preveni rănirea utilzatorului sau a altor persoane şi deteriorarea  
aparatului, trebuie urmate următoarele instrucţiuni. Funcţionarea incorectă datorită 
nerespectării instucţiunilor poate cauza rănirea persoanelor sau deteriorarea 
bunurilor.

■  Gravitatea este indicata in felul următor.

AVERTISMENT

Nu prelungiţi cablul de alimentare şi nu utilizaţi 
mai multe fişe/ştechere de conectare. O 
conexiune electrică necorespunzătoare sau 
prost izolată, respectiv o tensiune de 
alimentare prea mare poate cauza incendiu. 
Nu vă expuneţi corpul la jetul de aer rece în 
mod direct pe o perioadă mai îndelungată. 
Niciodată nu introduceţi degetele sau obiecte 
în orificiile de aspiraţie sau de refulare ale 
ventilatorului.
Nu încercaţi niciodată să reparaţi, să mutaţi 
sau să modificaţi instalaţia de aer condiţionat. 
Contactaţi întotdeauna partenerul Dvs. de 
service dacă este nevoie.
Niciodată nu deconectaţi aparatul de la priză 
prin tragerea cablului. Apucaţi ferm fişa şi 
trageţi-o apăsând totodată de priză. Altfel 
puteţi deteriora cablul.
Nu utilizaţi aparatul Dvs. în incintă umedă: 
baie, spălătorie. 

Nu acţionaţi niciodată vreun 
comutator/întrerupător cu mâna umedă. Poate 
cauza electrocutare.
Niciodată nu folosiţi aparatul pentru orice alt 
scop, decât destinaţia sa. Niciodată nu aşezaţi 
pe aparat alimente, instrumente de precizie, 
plante, animale, vopsea etc.
Nu expuneţi plantele sau animalele la jetul de 
aer în mod direct.
Nu curăţaţi niciodată instalaţia de aer 
condiţionat cu apă. Nu utilizaţi niciodată agenţi 
de curăţare inflamabili deoarece acestea ar 
putea provoca un incendiu sau deformarea 
aparatului.
Nu aşezaţi obiecte inflamabile în apropierea 
aparatului dacă ar putea fi afectate în mod 
direct de jetul de aer.
Nu călcaţi pe partea exterioară/din aer liber a 
aparatului şi un aşezaţi nimic pe acesta.
Nu montaţi aparatul pe suport instabil, ruginit.
Nu instalaţi aparatul de aer condiţionat în 
locuri în care sunt emisii de gaze combustibile. 
Acestea se pot acumula şi pot exploda.
Nu lăsaţi niciodată aparatul de aer condiţionat 
să funcţioneze cu uşa sau ferestrele deschise, 
respectiv dacă umiditatea este prea ridicată.

Dacă instalaţia de aer condiţionat este utilizată 
împreună cu alte aparate de încalzire, aerul 
din încăpere trebuie împrospătat periodic, 
altfel există un risc de lipsă de oxigen.
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză în 
cazul în care unitatea nu va fi utilizată pe 
perioadă mai îndelungată. Praful acumulat pe 
aparat poate cauza incendiu.
Opriţi întotdeauna aparatul de aer condiţionat 
şi scoateţi ştecherul din priză în timpul unei 
furtuni. Altfel piesele electrice pot fi deteriorate.
Verificaţi dacă conducta de drenaj a 
condensului este corect executată spre 
canalizare.
Verificaţi dacă apa de condens se poate 
elimina liber. Aceasta poate provoca daune 
dacă nu se scurge liber.
Aparatul trebuie să fie împământat în 
conformitate cu reglementările locale.
În scopul asigurării siguranţei electrice se 
recomandă instalarea unui întrerupător de 
împământare.
În cazul în care cablul de alimentare este 
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personal 
calificat în vederea evitării pericolului de 
accidentare.

Îndepărtaţi orice murdărie de pe fişa de 
alimentare şi întroduceţi-o ferm în priză. O fişă 
murdară poate cauza incendiu sau şoc 
electric.
În caz de orice neregularitate ca miros de ars, 
opriţi imediat aparatul, scoateţi-l din priză şi 
apelaţi la partenerul Dvs. service.
Înainte de a curăţa aparatul, întotdeauna opri-
ţi-l şi deconectaţi-l de la priza de alimentare.
Utilizaţi cablu de alimentare adecvat: cel 
specificat de producător.
Pentru a instala aparatul, apelaţi la personal 
specializat.
Pentru a repara sau întreţine aparatul, apelaţi 
la personal specializat.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către 
persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice, 
senzoriale sau capacităţi mentale reduse, sau 
fără experienţă şi cunoștinţe, cu excepţia 
cazului în care aceştia sunt supravegheaţi sau 
sunt instruiţi referitor la utilizarea aparatului, de 
către o persoană responsabilă pentru 
siguranța lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se 
juca cu aparatul.

AVERTISMENT

      PRECAUȚIE

Acest simbol indică pericol de moarte sau de rănire gravă

Acest simbol indică pericol de rănire sau de deteriorare 
a aparatului.

■  Semnificaţiile simbolurilor folosite în acest manual sunt  arătate mai jos.

Strict interzis

Urmaţi instrucţiunile

PRECAUȚIE



COMPONENTE FUNCȚII SPECIALE

Unitatea interioară
1.  Panoul frontal
2.  Admisia aerului
3.  Filtrul de aer (sub panou)
4.  Evacuarea aerului
5.  Grila de aer orizontală
6.  Jaluzea verticală 
7.  Panoul de afişaj

Unitatea exterioară
8.  Conducte
9.  Cablu de conectare
10.  Valvă izolare

Air inlet(side) – admisie aer (lateral)
Air inlet (rear) – admisie aer (spate)
Air outlet – evacuare aer

NOTĂ:  Toate desenele din acest manual au numai scop explicativ. Aparatul 
dumneavoastră de aer condiţionat poate fi uşor diferit. Forma reală a aparatului 
dumneavoastră va fi importantă.

Detecție scurgere agent frigorific
Cu această nouă tehnologie când unitatea exterioară detectează scurgere de agent 
frigorific, pe afișaj apare semnul ”EC” și indicatoarele tip LED încep să pâlpâie.

Memorie poziție jaluzea orizontală (opțional)
Intre limitele de siguranță reține poziția jaluzelei orizontale. Dacă depășește unghiul 
de siguranță, repoziționează jaluzea pe poziția maximă admisă. În următoarele situații 
revine pe poziția standard : 1) când se apasă butonul manual, 2) când se 
deconectează și reconectează aparatul. Recomandăm a nu se seta un unghi mic la 
jaluzea orizontală pentru a evita formarea și scurgerea condensului pe aceasta.

Autocurățare (opțional)
 - Se activează după oprirea modului de RĂCIRE / COOL pentru a curăța 
evaporatorul.
 - Aparatul funcționează după cum urmează : Mod VENTILAȚIE / FAN la 
turația cea mai mică – Mod ÎNCĂLZIRE / HEAT cu ventilator pornit pe treapta cea mai 
joasă (numai pentru modele cu încălzire&răcire) – Mod VENTILAȚIE / FAN – Oprire / 
OFF.
Notă
 - Această funcție este disponibilă doar în modul RĂCIRE / COOL (RĂCIRE 
AUTO / AUTO COOL, RĂCIRE FORȚATĂ / FORCED COOL) și modul USCARE / 
DRY.
 - Înainte de activarea acestei funcții este recomandat de a utiliza aparatul în 
modul RĂCIRE / COOL pentru o jumate de oră. După activare funcției de 
Autocurățare toate setările timerului sunt dezactivate.
 - Pe durata Autocurățării apăsând butonul Autocurățare pe telecomandă va 
opri această funcție, apoi aparatul se va opri automat.

Aer proaspăt (în anumite modele)
Îmbunătățirea calității aerului interior este una dintre sarcinile unui aparat de aer 
condiționat. Un astfel de aparat este prevăzut cu ionizator sau filtru plasma (în funcție 
de configurație). Prin generarea de anioni de către ionizator, aerul recirculat de 
aparatul de aer condiționat este reînprospățit astfel camera este umplut cu aer natural 
și sănătos. Filtrul plasma generează o zonă cu tensiune înaltă, în care aerul este 
transformat în plasma. Acest filtru electrostatic captează particulele de praf, fum și 
pollen.

Anti-mucegai (opțional)
Când aparatul este oprit din modul RĂCIRE / COOL, USCARE / DRY, RĂCIRE AUTO 
/ AUTO COOL acesta va funcţiona în continuare timp de 7-10 minute în funcţia ANTI-
MUCEGAI, apoi se va opri automat. Dacă este oprit în modul ÎNCĂLZIRE / HEAT, va 
mai funcţiona timp de cca. 30 de secunde la turaţie redusă a ventilatorului, apoi se va 
opri automat.
Când este activată această funcție, nu reporniți aparatul până când programul nu se 
termină complet.

Semnale luminoase pe panoul de afişaj

Indicator Aer proaspăt (funcţie opţională)
Este afișat când funcția de aer proaspăt este activat.

LED/ indicator DECONGELARE
(Numai pentru modele de încălzire & răcire):
Se aprinde atunci când aparatul începe decongelarea 
automată sau când aparatul funcţionează pe încălzire.

RUN: indicator de funcţionare
Acest LED se aprinde / semn este afișat când aparatul 
funcţionează.

LED indicator TIMER 
Acest LED se aprinde / semn este afișat în timpul 
funcţionării cronometrului / TIMER.

Afişaj / display digital:
· Afişează temperatura curentă setată când aparatul 
funcționează.
· Afișează codul de eroare în caz de defecţiune.
· Afişează temperatura din cameră doar în modul de 
VENTILAȚIE / FAN.



INSTRUCŢIUNI DE FUNCŢIONARE

NOTĂ:  Acest manual nu include funcţionarea telecomenzii, vezi pentru 
detalii "Instrucţiunile telecomenzii" livrată împreună cu unitatea.

ATENŢIE:
· Acest comutator este utilizat doar în scop de testare. Se recomandă să nu fie utilizat.
· Pentru a restabili funcţionarea normală utilizaţi telecomanda.

Comanda direcţiei jetului de aer

Temperatura
Răcire Încălzire Uscare

Temperatura camerei

Temperatura exterioară

Mod

0 °C - 50 °C

0 °C - 50 °C-15 °C - 30 °C-15 °C - 50 °C

Pentru modelele cu sistem de 
răcire la temperatură redusă)

NOTĂ:
1.  Aparatul va funcţiona la parametri optimi în interiorul acestor domenii de 
temperaturi. Dacă aparatul de aer condiţionat este folosit în afara condiţiilor de mai 
sus, cu certitudine, functiile protecţiei de siguranţă vor fi activate şi pot cauza 
funcţionarea anormală a aparatului.
2. Dacă aparatul de aer funcţionează pe durată lungă în mod de răcire, iar umiditatea 
relativă a camerei este mai ridicată (peste 80%), condensul poate picura din aparat. 
Vă rugăm să reglaţi jaluzeaua verticală al jetului de aer la unghiul său maxim (pe 
verticală faţă de podea) şi să reglaţi ventilatorul la turaţie maximă (FAN  HIGH mode).

Recomandare: Dacă temperature exterioară este sub 0°C se recomandă montarea 
unui încălzitor electric şi de a se menţine în funcţiune aparatul pentru a se asigura o 
funcţionare adecvată.

Comutator manual

Interval

Comutator manual

Bare susținere

Funcţionarea manuală

Operarea manuală poate fi folosită temporar în caz că telecomanda este inactivă 
sau este necesară întreţinerea.

NOTĂ: Unitatea trebuie să fie în stare oprită 
înainte de a acţiona butonul de comutare 
manual. 

  Deschideţi şi ridicaţi panoul frontal în sus 
până la un unghi când rămâne fixat (se aude 
un clic). La anumite modele utilizați barele de 
susținere pentru fixarea panoului.
 
  Apăsând odată butonul de comutare funcţia 
AUTO va fi activată. Dacă apăsaţi de două ori 
acest buton (în interval de 5 secunde) sa va 
activa funcţia de răcire.

  Închideţi cu fermitate panoul aducându-l în 
poziţia sa originală.

Reglaţi corespunzător direcţia curentului de aer, 
altfel poate produce disconfort sau poate produce 
temperaturi neuniforme în cameră.
Ajustaţi jaluzeaua orizontală folosind telecomanda.
Ajustaţi manual jaluzeaua verticală.

Pentru a poziţiona direcţia pe verticală a 
curentului de aer (Sus/Jos):
Această ajustare se va face în timp ce unitatea 
este în funcţionare. Ţineţi apăsat butonul 
DIRECŢIA AERULUI / AIR DIRECTION de pe 
telecomandă pentru a mişca paleta de ventilaţie în 
direcţia dorită. Unghiul de ajustare a paletei 
orizontale de ventilaţie este de 6° pentru fiecare 
apăsare, sau se poate balansa de sus în jos 
automat. Consultaţi îndrumarul telecomenzii pentru 
detalii.

Pentru a poziţiona direcţia orizontală a 
curentului de aer (stânga-dreapta)

Reglaţi manual deflectorul pentru a regla jetul în poziţia dorită.
IMPORTANT: Un introduceți mâna în partea de introducere și aspirație aer. 
Ventilatorul poate să vă rănească.

Interval

     ATENŢIE

=Nu acţionaţi aparatul de aer condiţionat pentru 
perioade lungi de timp cu direcţia jetului de aer în jos în 
modul răcire sau uscare. În aceste cazuri poate avea 
loc condensarea suprafeţei  fantei orizontale de 
ventilaţie făcând ca umezeala să cadă pe podea sau 
mobilă.
=Nu mişcaţi jaluzeaua orizontală doar dacă este 
necesar. Utilizaţi telecomanda în acest scop.  

=Când aparatul de aer condiţionat este pornit imediat după oprire, jaluzeaua orizontală 
poate să rămână nemişcată/ închisă timp de cca. 10 secunde.
=Unghiul de deschidere la jaluzeaua orizontală nu se va seta pe deschidere prea mică, la 
RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE pentru că performanţa aparatului poate fi mult redusă.
=Nu utilizaţi aparatul cu jaluzelele orizontale complet închise.
=Când aparatul este conectată la sursa de alimentare (pornire iniţială) jaluzeaua orizontală 
poate scoate sunete timp de cca. 10 secunde: este un fenomen normal.



Cum lucrează aparatul de aer condiţionat ÎNTREȚINERE

RĂCIRE

ÎNCĂLZIRE

Funcția SLEEP

Temperatura
Setată

7 ore timer off

1 ora 1 ora

Funcția SLEEP

Temperatura
Setată

7 ore timer off

1 ora 1 ora

Funcţionare în mod AUTO
=Când setaţi aparatul de aer condiţionat pe modul 
AUTO, se va selecta automat răcirea, încălzirea (numai 
la modelele cu răcire/încălzire) sau numai ventilaţia 
depinzând de temperatura pe care aţi selectat-o şi 
temperatura camerei.

=Aparatul de aer condiţionat va controla automat 
temperatura camerei în jurul punctului de temperatură 
setat de dumneavoastră.
=Dacă modul AUTO nu este convenabil, puteţi selecta 
manual modul de funcţionare dorit.

Funcţionare în mod REPAUS / SLEEP
=Când apăsaţi butonul REPAUS / SLEEP de pe 
telecomandă în timpul răcirii, încălzirii (numai la modelele 
cu răcire/încălzire) sau butonul AUTO, aparatul în mod 
automat va creşte (răcirea) sau reduce (încălzirea) cu

 1°C pe oră în primele 2 ore, apoi va trece în regimul de repaus pentru următoarele 5 ore, 
după care se va opri.
Acest mod de funcţionare asigură economie de energie şi confort pe timp de noapte.

Funcţionare în mod USCARE/DRYING
= În acest mod ventilatorul va trece automat la modul uscare.
= Pe durata funcţionării în acest mod dacă temperatura camerei este sub 10°C, 
compresorul se va opri şi va porni doar când temperatura creşte peste 12°C.

Funcţionarea optimă
Pentru a obţine performanţa optimă, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:
= Reglaţi corect direcţia curentului de aer astfel încât să nu fie direcţionat spre persoane.
=Reglaţi temperatura pentru a obţine cel mai înalt nivel de confort. Nu reglaţi unitatea la 
nivele excesive de temperatură.
=Închideţi uşile şi ferestrele la funcţionarea în modurile RĂCIRE / COOL sau ÎNCĂLZIRE 
/ HEAT, sau performanţa se poate reduce.
=Folosiţi butonul CRONOMETRU PORNIT / TIMER ON de pe telecomandă pentru a 
selecta ora la care doriţi să pornească aparatul de aer condiţionat.
=Nu aşezaţi nici un obiect în apropierea admisiei de aer sau evacuării de aer, deoarece 
eficienţa aparului de aer condiţionat poate fi redusă, iar aparatul de aer condiţionat se 
poate opri din funcţionare.
=Curăţaţi periodic filtrul de aer, altfel performanţa răcirii sau încălzirii poate fi redusă.
=Nu folosiţi unitatea cu paleta orizontală de ventilaţie în poziţie închisă.

 Înainte de curăţare
=Opriţi aparatul înaintea curăţirii. Pentru a şterge aparatul, 
utilizaţi o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi înălbitori sau 
abrazivi.

NOTĂ: Alimentarea cu energie electrică trebuie 
deconectată înainte de curăţarea unităţii interioare

          PRECAUŢII
=Poate fi folosită o cârpă înmuiată în apă caldă pentru a 
curăţa unitatea interioară dacă este foarte murdară. Apoi se 
şterge cu o cârpă uscată.
=Nu folosiţi materiale detergenţi sau materiale abrazive 
pentru a curăţa aparatul.
=Nu folosiţi benzină, diluant, pudră de lustruire sau solvenţi 
similari pentru curăţare. Aceştia pot cauza ca suprafaţa de 
plastic să se crape sau să se deformeze.
=Nu folosiţi niciodată apă mai caldă de 40°C pentru a curăţa 
panoul frontal: poate produce deformarea sau decolorarea 
lui.

Curăţarea aparatului
Ştergeţi aparatul doar cu cârpă moale, uscată. Dacă este 
foarte murdar, utilizaţi cârpă înmuiată în apă caldă.

Curăţarea filtrului de aer şi a filtrului de împrospătare

Un filtru de aer înfundat reduce eficienţa de răcire a 
aparatului. Vă rugăm curăţaţi filtrul la fiecare două săptămâni.
1.  Ridicaţi panoul unităţii interioare până la un unghi la care 
se opreşte (se aude un clic) pentru unele modele se 
utilizează distanţier pentru a menţine panoul în poziţie.
2.  Apucaţi mânerul de la filtrul de aer şi ridicaţi-l în sus uşor 
pentru a-l scoate afară din suportul filtrului, apoi trageţi-l în jos
3.  Îndepărtaţi FILTRUL DE AER din unitatea interioară       

Mânerul filtrului

Filtru de împospătare

 Curăţaţi FILTRUL DE AER o dată la două săptămâni. 
 Curăţaţi FILTRUL DE AER cu un aspirator sau apă şi apoi uscaţi-l într-un loc rece.
4. Scoateţi filtrul de împrospătare aer din suportul său (la câteva modele)

=Curăţaţi filtrul de împrospătarea aerului cel puţin o dată pe lună şi înlocuiţi-l la 
fiecare 4-5 luni.
  Curăţaţi-l cu un aspirator, apoi uscaţi-l în loc rece.



5. Montaţi la loc filtrul de împrospătare al aerului.
6. Introduceţi partea superioară a filtrului de aer în 
locaşul său, având grijă la poziţia corectă a muchiilor 
din dreapta şi stânga.

Înlocuirea filtrului de aer şi al filtrului de 
împrospătare aer
1. Scoateţi filtrul de aer
2. Scoateţi filtrul de împrospătare al aerului
3. Montaţi noul filtru de reîmprospătarea aer
4. Remontaţi filtrul de aer şi fixaţi panoul frontal.

Pregătiri pentru oprirea în extra-sezon 
dacă aveţi intenţia de a opri apartul pe o durată mai 
lungă, procedaţi în felul următor:
(1) Curăţaţi unitatea interioară şi filtrele.
(2) Porniţi ventilatorul pentru o jumătate de zi 
pentru a usca partea interioară

(3) Opriţi aparatul şi deconectaţi alimentarea electrică.
(4) Scoateţi bateriile din telecomandă.
Unitatea exterioară necesită întreţinere şi curăţare periodică. 
Nu încercaţi să le faceţi singur. Contactaţi un atelier service de specialitate. 

Inspecţii înainte de începere sezon
=Verificaţi dacă cablul nu este rupt sau deteriorat.
=Curăţaţi unitatea interioară şi filtrele.
=Verificaţi dacă filtrul de aer este montat.
=Verificaţi dacă accesul de intrare şi ieşire al aerului nu este blocat, dacă aparatul nu a 
fost utilizat timp îndelungat.

 PRECAUŢII

=Nu atingeţi componentele metalice când îndepărtaţi filtrul. Muchiile ascuţite vă pot 
accidenta.
=Nu utilizaţi apă pentru a curăţa partea interioară a aparatului. Apa poate distruge 
izolaţia: pericol de electrocutare.
=Înainte de a curăţa aparatul asiguraţi-vă că acesta este scos de sub tensiune.
=Nu spălaţi filtrul de aer cu apă având temperatura de peste 40°C. Scuturaţi-l de 
umiditate şi uscaţi-l la umbră, fără a-l expune la raze solare directe, fiindcă se poate 
contracta.

SFATURI PENTRU DEPANARE

Funcţionarea normală a aparatului

Următoarele evenimente pot surveni în timpul unei funcţionări normale.
1.  Protecţia aparatului de aer condiţionat
     Protecţia compresorului
        =Compresorul nu poate fi repornit timp de 3 – 4 minute după ce este oprit.
          Aer anti-răcire (numai pe modelele cu răcire şi încălzire)
        =Unitatea este proiectată să nu sufle aer rece la modul de funcţionare 
ÎNCĂLZIRE/HEAT, când schimbătorul de căldură al unităţii interioare se află într-una din 
următoarele trei situaţii şi nu s-a ajuns la temperatura setată.
A)  Când încălzirea abia a început.
B)  Dezgheţare
C)  Temperatură de încălzire redusă.
       =Ventilatorul unităţii interioare şi al unităţii exterioare se opreşte din funcţionare în 
timpul dezgheţării (numai la modelele cu răcire şi încălzire).
         Dezgheţarea (numai la modelele cu răcire şi încălzire)
       =Gheaţa poate fi produsă pe unitatea exterioară în timpul unui ciclu de încălzire când 
temperatura exterioară este scăzută şi umiditatea este mare rezultând o eficienţă scăzută 
de încălzire a aparatului de aer condiţionat.
      = În acest caz aparatul de aer condiţionat va opri operaţia de încălzire şi va porni 
automat dezgheţarea.
       =Timpul de dezgheţare poate varia de la 4 la 10 minute în funcţie de  temperatura 
exterioară şi cantitatea de gheaţă de pe unitatea exterioară.
2.  Unitatea interioară scoate ceaţă albă  
      =Ceaţa albă poate fi produsă din cauza unei diferenţe mari între temperatura aerului 
întrodus şi cel evacuat în modul de funcţionare RĂCIRE / COOL şi când în mediul ambiant 
al unităţii interioare are o umiditate relativ mare.
      =Ceaţa albă se generează din cauza umidităţii produsă la procesul de dezgheţare 
când aparatul de aer condiţionat reporneşte în modul de ÎNCĂLZIRE / HEAT după 
dezgheţare.
3.  Zgomot de nivel redus în aparatul de aer condiţionat
     =Se poate auzi o pocnitură slabă când compresorul funcţionează sau tocmai s-a oprit 
din funcţionare. Acest sunet este produs de mediul refrigerant când curge sau când este 
oprită curgerea sa.
     =Mai puteţi, de asemenea, auzi un sunet de "scârţâit'' slab când compresorul 
funcţionează sau tocmai s-a oprit din funcţionare. Acesta este cauzat de dilataţia datorată 
căldurii sau contracţia la răcire a componentelor din material plastic din unitate, la 
schimbarea temperaturii.
      =Poate fi auzit un zgomot din cauza reaşezării jaluzelelor la pornire.
4.  Iese praf din unitatea interioară
     Aceast fenomen este normal când aparatul de aer condiţionat nu a fost folosit pentru o 
perioadă lungă de timp sau la prima utilizare.
5.  Unitatea interioară scoate un miros specific 
     Aceasta este cauzată de unitatea interioară care scoate aceste mirosuri datorate 
materialului de construcţie, mobilei sau fumului.



6.  Aparatul de aer condiţionat comută în modul VENTILARE / FAN doar în modul de 
funcţionare RĂCIRE / COOL sau ÎNCĂLZIRE / HEAT (numai pentru modelele cu 
răcire sau încălzire).
    Când temperatura interioară ajunge temperatura setată la aparatul de aer condiţionat, 
compresorul se va opri automat, aparatul de aer condiţionat va comuta la modul 
VENTILARE / FAN. Compresorul va porni din nou când temperatura interioară atinge 
punctul de temperatură setat în modul RĂCIRE / COOL sau scade în modul ÎNCĂLZIRE / 
HEAT (numai pe modelele cu răcire şi încălzire).

7.  Instalaţia de aer condiţionat comută la funcţia anti-mucegai după oprirea unităţii
Când aparatul este oprit din modul de funcţionare RĂCIRE / COOL (RĂCIRE AUTO / 
AUTOCOOL, RĂCIRE FORȚATĂ / FORCED COOL) şi USCARE / DRY acesta va 
funcţiona în continuare timp de 7-10 minute în funcţia ANTI MUCEGAI, apoi se va opri 
automat. Dacă este oprit în modul ÎNCĂLZIRE / HEAT, va mai funcţiona timp de cca. 30 de 
secunde la turaţie redusă a ventilatorului, apoi se va opri automat. 

8. Pot fi produse picături de apă pe suprafaţa unităţii interioare, când răcirea are loc într-o 
umiditate relativ mare (umiditatea relativă mai mare de 80%). Reglaţi jaluzelele orizontale 
de ventilaţie la poziţia maximă şi selectaţi turaţia MAXIMĂ / HIGH a ventilatorului.

9.  Modul încălzire (numai la modelele cu răcire şi încălzire)
Aparatul de aer condiţionat absoarbe căldura de la unitatea exterioară şi o eliberează în 
unitatea interioară în timpul operaţiei de încălzire. Când temperatura exterioară scade, 
căldura absorbită de aparatul de aer condiţionat scade. În acelaşi timp căldura absorbită 
de aparat scade datorită diferenţei mari între temperatura interioară şi temperatura 
exterioară.
Dacă aparatul nu poate asigura o temperatură confortabilă, vă sugerăm să utilizaţi un 
aparat suplimentar de încălzire.

10.  Funcţia auto-repornire / auto-restart
Pana de curent în timpul funcţionării va opri complet unitatea. 
=Pentru unităţile fără funcţia auto-repornire, când tensiunea  se restabileşte, indicatorul 
FUNCŢIONARE / OPERATION de pe unitatea interioară începe să clipească. Pentru a 
reporni aparatul apăsaţi butonul PORNIT / OPRIT (ON / OFF) de pe telecomandă. Pentru 
unităţile cu caracteristica Auto-repornire, când se restabileşte tensiunea, unitatea 
reporneşte automat cu toate setările precedente păstrate de memoria sa.
=Câteva modele sunt fabricate cu funcţie auto-restart pentru poziţia deschisă a jaluzelelor 
orizontale. Pana de curent, apăsarea butonului ON / OFF al telecomenzii va opri complet 
aparatul. La sfârşitul penei de curent, sau la apăsarea butonului ON / OFF al telecomenzii, 
aparatul va porni din nou respectând toate setările anterioare păstrate în memoria sa, 
inclusiv unghiul de deschidere al jaluzelelor orizontale. Deci este foarte recomandat ca 
acest unghi de deschidere să nu fie prea mic, pentru cazul formării condensului şi picurării 
de pe jaluzelele orizontale. Apăsaţi butonul AUTO / COOL de sub panoul frontal şi unghiul 
de deschidere al jaluzelelor orizontale se va reseta la unghiul standard când se va forma 
condens pe jaluzele.

11.  Un fulger sau un telefon mobil din apropierea aparatului poate perturba funcţionarea 
sa. În acest caz trebuie deconectată apoi reconectată alimentarea electrică a aparatului. 
Apoi apăsaţi butonul PORNIT / OPRIT (ON / OFF) de pe telecomandă pentru repornire.
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Indicatorul de funcţionare sau alt indicator 
pâlpâie.

Apare unul din următoarele coduri de 
eroare pe ecran: E0,E1,E2,E3....., 
P0,P1,P2, P3...., sau F0,F1,F2,F3.......

Aparatul scoate miros foarte neplăcut sau zgomot 
anormal.

Unitatea poate se poate opri sau 
poatefuncţiona în continuare în condiţii 
de siguranţă (funcţie de model). 
Aşteptaţi cca. 10 minute, defecţiunea 
se poate remedia automat, iar dacă 
nu, deconectaţi alimentarea, apoi 
reconectaţi-o. Dacă problema persistă, 
opriţi aparatul şi apelaţi la un service 
de specialitate.  

Siguranţa se arde frecvent, sau întrerupătorul 
scoate scântei.

Opriţi aparatul şi apelaţi la un service 
de specialitate.

Dacă defectul nu a fost remediat, vă rugăm să contactaţi furnizorul local sau cel mai apropiat centru 
de service pentru clienţi. Daţi informaţii detaliate referitor la defecţiune şi la aparat.

Defecțiune Cauza Ce este de făcut?

Lipsă alimentarea cu tensiune.

Unitatea poate fi deconectată.

Siguranţa poate fi arsă.
Bateriile din telecomandă pot 
fi descărcate.
Ora pe care aţi setat-o cu 
cronometrul poate fi incorectă.

Aşteptaţi restabilirea 
alimentării cu tensiune.
Verificaţi dacă stecherul este 
fixat în priza de perete.
Înlocuiţi siguranţa.
Înlocuiţi bateria.

Aşteptaţi sau anulaţi setarea 
orei.

 Unitatea 
nu 

porneşte

Unitatea nu 
răceşte sau 

nu încălzeşte 
(numai la 

modelele cu 
răcire şi 

încălzire) în 
mod 

suficient în 
timp ce 
aparatul 

refulează aer

Setarea necorespunzătoare a 
temperaturii.

Filtrul de aer este blocat.
Uşile şi ferestrele sunt 
deschise.
Admisia sau evacuarea aerului 
la unitatea interioară sau la 
unitatea exterioară s-a blocat.
Protecţia de 3 minute a 
compresorului a fost activată.

Setaţi corect temperatura. 
Pentru metoda detaliată, vă 
rugăm consultaţi secţiunea 
"Folosirea telecomenzii".
Curăţaţi filtrul de aer.
Închideţi uşile şi ferestrele.

Curăţaţi mai întâi căile de 
acces şi evacuare apoi 
reporniţi aparatul.
Aşteptaţi.

NOTA:  Nu încercaţi să reparaţi singur unitatea.
             Consultaţi întotdeauna furnizorul sau un service autorizat.
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DENUMIRE PRODUS: APARAT DE AER CONDIȚIONAT BLAUTECH ULTRA PLUS

SERIE PRODUS:…………………………………

PRODUCĂTOR:  Midea Electric Trading (Singapore) Co Pte LTD

IMPORTATOR: MELINDA-IMPEX INSTAL SA, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314, Tel: 0266-207407

VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ...................................................................

CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa):  ............................................................

NR. DOCUMENT FISCAL (factură/chitanţă): ...................... ………………

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 10 ANI.

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE.
   Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, 
armonizată cu legislaţia Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992, republicate cu 
modificările şi completările ulterioare, prin care se precizează modalităţile de asigurare a garanţiei după cum 
urmează:
1. Garanţia prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar 

apărea în perioada de garanţie se acordă, dacă instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea produselor 
este efectuată de personal autorizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, astfel încât datorită 
instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere deteriorări ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui 
din funcţiune; aducerea în starea de conformitate se va face în primul rând prin repararea produsului.

2. Garanţia este valabilă doar pe teritoriul României.
3. Perioada de garanţie este de 24 luni cu începere de la data primei punerii în funcţiune a produsului de către 

personalul tehnic autorizat şi prelungindu-se cu perioada ce se scurge de la data reclamaţiei, până la data 
aducerii la conformitate sau înlocuirii produsului. Defecţiunile datorate transportului, depozitării, montării, 
utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau 
modificărilor făcute de către instalator şi/sau cumpărător, nu fac obiectul garanţiei.

4. Garanţia aparatului este condiţionată de punerea în funcţiune a acestuia de către firme de service agreate 
de către MELINDA-IMPEX INSTAL SA.

5. Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul 
termenului de garanţie, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile 
calendaristice din momentul când operatorul economic a luat la cunoştinţă deficienţele respective. În 
cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice. 

6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie cu 
toate datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la 
modul de transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate 
în cartea tehnică.

7. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta prezentul 
certificat de garanţie, procesul verbal de punere în funcţiune şi documentul de cumpărare în original 
precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate vânzătorului. În cazul, în care documentele de 
garanţie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă garanţie.

8. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţială, la cerere, firma furnizoare execută reparaţiile 
necesare contra cost.

9. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a 
preluat produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanţia acordată 
de vânzător, conform legislaţiei în vigoare.

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanţia oferită.

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
IMPORTATOR

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
VÂNZĂTOR

SEMNĂTURĂ ȘI ȘTAMPILĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ

AUTORIZATĂ

SEMNĂTURA 
CUMPĂRĂTOR

CERTIFICAT DE GARANŢIE

De completat de către reprezentantul firmei de service autorizat

Tip echipament ………………..........…………………
Număr serie ……………………………………………
Putere BTU …………………………………………….

Număr PV de PIF ……………………………………..
Data PIF …………………..……………………………


