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● INSTRUCŝIUNI DE FOLOSIRE ●

 AVERTIZARE
Nu conectaţi cablul de alimentare la un punct intermediar, 
nu utilizaţi prelungitoare şi nu conectaţi mai multe aparate la 
aceeaşi priză de curent alternativ.
•   Acesta poate provoca oricând supraîncălzire, incendiu sau şoc.

Asiguraţi-vă că ştecărul nu este murdar şi introduceţi-l bine
în priză.
•   Un ştecăr murdar poate provoca incendii, şocuri electrice etc.

Nu strângeţi, nu trageţi, nu deterioraţi sau modificaţi cablul 
de alimentare, nu aşezaţi obiecte grele pe el. 
•   Acesta poate provoca incendii sau şocuri electrice.

Nu porniţi/opriţi de la întrerupător şi nu deconectaţi/conectaţi 
ştecărul în timpul funcţionării:
•   Ștecărul poate crea scântei, care pot provoca incendii.
•   După ce aţi oprit unitatea interioară din telecomandă, opriţi    

întrerupătorul sau scoateţi ştecărul din priză.  
. 

Nu vŁ expuneŞi corpul direct la aerul rece o perioadŁ 
´ndelungatŁ de timp. 
•   Acest lucru poate fi nefavorabil pentru sănătatea dvs.

Aparatul nu trebuie instalat, mutat, dezasamblat, modificat sau 
reparat de utilizator.
•   Aparatul de aer condiţionat manipulat incorect poate cauza 

incendii şocuri electrice, accidente sau scurgeri de apă, etc. 
•   Dacă cablul de alimentare s-a deteriorat, trebuie înlocuit de    

producător sau de agentul său de service.

La instalare, reinstalare sau reparaŞii asiguraŞi-vŁ ca nicio altŁ   
substantă in-afară de cea recomandată de producător (R410A)
nu pătrunde in circuitul de refrigerare..
•    Prezenţa oricărei alte substanţe in circuitul de refrigerare poate

duce la o crestere anormală a presiunii, la explozii etc.
•   Folosirea oricărui alt refrigerant diferit de cel specificat pentru  

sistem va duce la probleme mecanice, funcţionare defectuoasă 
a sistemului precum si la defecţiuni. În cel mai rău caz acesta  
poate duce la un impediment serios de garantare a securitaţii.

•   Deoarece aparatul conține piese rotative si piese ce pot cauza șocuri
electrice, citiți cu atenție aceste instrucțiuni inainte de utilizare si de instalare.

•   Observați simbolurile de atenționare deoarece sunt foarte importante pentru
siguranța dumneavoastră.

•   După citirea acestui manual, păstrați-l cu grijă împreuna cu manualul  
pentru eventualitatea in care veți avea nevoie de consultarea ulterioară.

Marcajele şi semnificaţiile lor

 AVERTIZARE: manevrarea incorectă ar putea cauza un pericol grav,
cum ar fi moarte, accidentare gravă, etc.

 ATENTIE :       manevrarea incorectă ar putea cauza un pericol grav,
în funcţie de condiţii.

Acest aparat nu a fost fabricat pentru a fi utilizat de persoane  
inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe, decât dacă aceste   
persoane au fost supravegheate sau instruite cum să utilizeze 
aparatul de către o persoană care răspunde de siguranţa lor. 
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se 
joacă la aparat. 

  

Nu introduceţi degetul, un băţ sau alte obiecte în priza de  
intrare sau de ieşire aer. 
•   Aceasta poate provoca accidente, pentru că ventilatorul din  

interior se roteşte cu viteză mare în timpul funcţionării..

  

În cazul unei stări anormale (cum este un miros de ars), opriţi  
aparatul de aer condiţionat şi scoateţi ştecărul din priză sau   
opriţi-l de la întrerupător.
•   Continuarea funcţionării în stare anormală poate cauza o 

defecţiune incendiu sau şoc electric. Contactaţi distribuitorul.

Dacă aparatul de aer condiţionat nu răceşte sau nu încălzeşte,  
există posibilitatea unei scurgeri de agent de răcire.   
Dacă o reparaţie implică reîncărcarea aparatului cu agent
frigorific,solicitaţi detalii tehnicianului de service.  
•   Agentul frigorific utilizat în aparatul de aer condiţionat este sigur. 

De regulă, nu se scurge. Însă, dacă se scurge şi intră în contact   
cu o sursă de căldură cum ar fi un încălzitor cu ventilator, cu  
gaz sau  cu o plită de gătit, va genera un gaz toxic. .

Utilizatorul nu trebuie să încerce niciodată să spele interiorul   
unităţii interioare. Dacă interiorul unităţii trebuie curăţat, 
contactaţi distribuitorul.
•   Un detergent nepotrivit ar putea provoca avarierea materialului  

din plastic din interiorul unităţii, ceea ce ar putea da naştere  
unor scurgeri de apă. Dacă detergentul intră în contact cu piese  
electrice sau cu motorul, poate cauza o defecţiune, fum sau foc. 

 ATENŢIE
Nu atingeţi priza de intrare aer sau aripioarele din aluminiu ale 
unităţii de interior/exterior.
•    Aceasta actiune poate provoca răni.

Nu utilizaţi insecticide sau spray-uri inflamabile pe aparat. 
•   Aceasta poate provoca un incendiu sau deformarea unităţii.

Semnificaţiile simbolurilor utilizate în acest manual
 : Aveţi grijă să nu procedaţi astfel.

 : Respectaţi instrucţiunile. 

 : Nu introduceţi niciodată degetul sau un băţ, etc.

 : Nu staţi niciodată pe unitatea de interior/exterior şi nu puneţi nimic pe ele.

 : Pericol de electrocutare. Aveţi grijă. 

 : Scoateţi ştecărul din priza de curent. 

 : Opriţi alimentarea electrică.

Măsuri de siguranţă
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Fig.1

Măsuri de siguranţă

Notă:
Acest simbol este doar pentru statele membre ale U.E.
Acest simbol corespunde directivei 2002/96/EC, 
articolul 10, Informaţii pentru utilizatori, şi Anexa IV,  
şi/sau directivei 2006/66/EC, articolul 20, Informaţii pentru 
utilizatori finali şi Anexa II.

 ATENŝIE
Nu expuneŞi animalele sau plantele de casŁ la curentul de aer direct. 
.
•   Aceasta poate provoca rănirea animalelor sau afectarea plantelor.
Nu aĸezaŞi alte aparate electrice sau mobilŁ sub unitatea de interior/
exterior.
•    Apa se poate scurge din aparat, cauzând avarii sau defecţiuni. 

.
Nu lŁsaŞi aparatul pe un suport de instalare deteriorat.
.
•    Aparatul poate cădea, cauzând accidente.
Nu călcaţi pe un banc instabil pentru a utiliza sau curăţa sau  
manevra in orice fel aparatul.
•    Vă puteţi răni dacă cădeţi. 
Nu trageţi de cablul de alimentare.
•    Aceasta poate provoca ruperea unei părţi din firul de miez, ceea ce 

genera supraîncălzire sau incendiu.
Nu încărcaţi sau dezasamblaţi bateriile şi nu le aruncaţi în foc. 
.
•    Altfel, baterile se pot scurge sau pot cauza un incendiu sau o explozie.

.
Nu utilizaţi aparatul mai mult de 4 ore în condiţii de umiditate ridicată
(80 umiditate relativă sau mai mult) şi/sau cu ferestre sau uşă 
exterioară lăsată(e) deschisă(e).
•    Aceasta ar putea cauza condensarea apei în aparatul de aer  

condiţionat, care se poate scurge jos, udând şi deteriorând mobila.
•    Condensarea apei în aparatul de aer condiţionat poate contribui la  

dezvoltarea ciupercilor, cum ar fi mucegaiul.
Nu utilizaţi aparatul în scopuri speciale, cum ar fi pentru păstrarea 
alimentelor, creşterea animalelor, cultivarea plantelor sau pentru 
păstrarea aparatelor de precizie sau a obiectelor de artă. 
.
•    Aceasta poate cauza deteriorarea calităţii sau poate afecta animalele  

şi plantele.
Nu expuneţi aparatele cu combustie direct la curentul de aer. 
.
•    Aceasta poate cauza arderea incompletă. 
Nu introduceţi niciodată bateriile în gură, sub nicio formă, pentru a  
evita ingerarea accidentală.
•    Ingerarea bateriilor poate cauza înecare şi/sau otrăvire.

.
Înainte de a curăţa aparatul, opriţi-l şi scoateţi ştecărul din priză sau
opriţi-l de la întrerupător.
•    Aceasta poate provoca răni, pentru că ventilatorul din interior se roteşte 

cu viteză mare în timpul funcţionării.
Dacă nu veţi utiliza aparatul o perioadă îndelungată de timp, scoateţi 
ştecărul din priză şi opriţi-l de la întrerupător. 
•    În aparat se poate acumula praf care poate provoca supraîncălzire sau  

incendiu.
Înlocuiţi toate bateriile telecomenzii cu altele noi, de acelaşi tip.
.
•    Utilizarea unei baterii vechi împreună cu o baterie nouă poate cauza 

supraîncălzire, scurgere sau explozie. 
Dacă fluidul din baterie intră în contact cu pielea sau hainele dvs., 
spălaţi-le din abundenţă cu apă curată. 
•    Dacă fluidul din baterie intră în contact cu ochii dvs., spălaţi ochii 

din abundenţă cu apă curată şi cereţi imediat îngrijiri medicale. 
.

Asiguraţi-vă că spaţiul este bine ventilat dacă aparatul este utilizat 
împreună cu un aparat cu combustie. 
•    O ventilaţie inadecvată poate cauza epuizarea oxigenului.
Opriţi întrerupătorul când auziţi tunete şi când există posibilitatea 
de lovitură de fulger.
•    Aparatul se poate avaria dacă este lovit de fulger.
După utilizarea aparatului de aer condiţionat mai multe sezoane,
verificaţi-l şi supuneţi-l întreţinerii, în plus faţă de curăţenia normală. 
.
•    Murdăria sau praful din aparat pot crea un miros neplăcut, pot contribui

la formarea ciupercilor, cum ar fi  mucegaiul, sau poate înfunda
trecerea de scurgere şi cauza scurgerea apei din unitatea interioară. 
Contactaţi distribuitorul pentru inspecţie şi întreţinere, care necesită
cunoştinţe şi abilităţi specializate. 

Pentru a arunca acest produs contactaţi distribuitorul.

 AVERTIZARE
Contactaţi distribuitorul pentru instalarea aparatului de aer 
condiţionat. 
•    Nu trebuie instalat de utilizator pentru că instalarea necesită cunoştinţe  

şi abilităţi specializate. Un aparat de aer condiţionat instalat în mod 
necorespunzător poate cauza scurgeri de apă, incendiu sau şoc electric. 

Asiguraţi o sursă de alimentare electrică dedicată aparatului de aer 
condiţionat.
•    O sursă de alimentare electrică nededicată poate cauza supraîncălzire 

sau incendiu. 
Nu instalaţi aparatul în locuri în care pot apărea scurgeri de gaze 
inflamabile.
•    Dacă în jurul unităţii exterioare se scurge şi se acumulează gaz, poate 

cauza o explozie. 
Împământaţi corect aparatul.
•    Nu conectaţi firul de împământare la o conductă de gaz, conductă 

de apă, la un paratrăsnet sau la un fir îngropat de telefon.  
O împământare inadecvată poate cauza şoc electric.
.

 ATENŢIE
Instalaţi un întrerupător de scurgere în pământ în funcţie de locul de 
instalare al aparatului de aer condiţionat (cum sunt spaţiile umede). 
•    Dacă nu instalaţi un întrerupător de scurgere în pământ, se pot produce  

şocuri electrice.
Asiguraţi-vă că apa de scurgere se scurge corect.
•    Dacă trecerea de scurgere este necorespunzătoare, apa poate picura 

din unitatea interioară/exterioară, umezind şi mobila. 
.

În caz de stare de funcţionare anormală:
Opriţi imediat aparatul de aer condiţionat şi contactaţi distribuitorul.

Nu utilizaŞi ´ntrerupŁtoarele cu m©inile ude.
•    Aceasta poate provoca electrocutare.
Nu curŁŞaŞi aparatul de aer condiŞionat cu apŁ ĸi nu aĸezaŞi pe el un  
obiect care conŞine apŁ, cum ar fi o vazŁ cu flori.
•    Aceasta poate cauza un incendiu sau un şoc electric.
Nu cŁlcaŞi ĸi nu aĸezaŞi obiecte pe unitatea exterioarŁ. 
.
•    Aceasta poate provoca răni dacă dvs. cădeţi sau obiectul respectiv

cade.

Reciclare

Pentru instalare

 IMPORTANT
Filtrele murdare genereazŁ condens ´n aparatul de aer condiŞionat, contribuind la 
apariŞia ciupercilor, cum este mucegaiul. De aceea, este recomandatŁ curŁŞarea   
filtrelor de aer o datŁ la 2 sŁptŁm©ni. 
Ċnainte de utilizare, asiguraŞi-vŁ cŁ paletele orizontale se aflŁ ´n poziŞie ´nchisŁ. DacŁ 
aparatul porneĸte cu paletele orizontale ´n poziŞie deschisŁ, este posibil sŁ nu mai  
revinŁ la poziŞia corectŁ.

Produsul dvs. MITSUBISHI ELECTRIC a fost conceput şi fabricat din materiale  
şi componente de calitate superioară, care pot fi reciclate şi/sau refolosite. 
Acest simbol înseamnă că echipamentele electrice şi electronice, bateriile şi 
acumulatorii, la sfârşitul duratei lor de viaţă, trebuie aruncate separat de gunoiul 
menajer.
Dacă sub simbol (Fig.1) este tipărit un simbol chimic, acest simbol chimic
înseamnă că bateria sau acumulatorul conţine un metal greu într-o anumită 
concentraţie. 
Acesta va fi indicat după cum urmează: 
Hg: mercur (0,0005%), Cd: cadmiu (0,002%), Pb: plumb (0,004%)
În Uniunea Europeană există sisteme de colectare separată a produselor 
electrice şi electronice uzate, a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi. 
Vă rugăm să aruncaţi corect acest echipament, bateriile şi acumulatorii, la  
centrul de reciclare/colectare a deşeurilor din comunitatea dvs. 
Vă rugăm să ne ajutaţi să păstrăm mediul în care trăim! 
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● INSTRUCŢIUNI FOLOSIRE ●

•   Apăsaţi CLOCK uşor cu un instrument subţire.

•   Asiguraţi-vă că polaritatea bateriilor este corectă.
•   Nu utilizaţi baterii cu mangan sau baterii care se scurg. Telecomanda 

poate funcţiona defectuos. 
•   Nu utilizaţi baterii reîncărcabile.
•   Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi, de acelaşi tip.
•   Bateriile pot fi utilizate aproximativ 1 an. Însă, bateriile cu termen de 

valabilitate expirat durează mai puţin.
•   Apăsaţi uşor butonul RESET folosind un instrument subţire.
    Dacă nu apăsaţi butonul RESET, telecomanda poate să nu funcţioneze 

corect.

ÎNAINTE DE UTILIZARE: introduceţi ştecherul de alimentare in priză.

Martor indicator de funcţionare

Senzor recepţie
telecomandă

Buton de  
operare de ur- 
genţă    Pag. 6 

Palete 
orizontale

Priză intrare aer

Filtru aer 

Filtru curăţare aer
(Filtru cu   
enzime
anti-alergen şi 
filtru deodorizant)

Panou frontal

Instalarea bateriilor în telecomandă      Setarea timpului

DENUMIREA FIECĂREI PIESE

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Unitate interioară           Telecomandă

1. Scoateţi capacul frontal.

2.  Introduceţi bateriile
alcaline AAA. Prima dată
introduceți polii negativi.

3. Montaţi capacul frontal.

4. Apăsaţi RESET.

1.Apăsaţi CLOCK.

4.Apăsaţi CLOCK din nou.

2. Apăsaţi ori butonul TIME ori
butoanele TIMER pentru a seta 
timpul.

         Fiecare apăsare creşte/descreş-
te timpul cu un minut (10 minute
când apăsaţi mai lung).

3.Apăsaţi butonul DAY pentru 
a seta ziua.

Suportul telecomenzii

Secţiune de transmitere 
a semnalului
Distanţa semnalului: 
Cca 6 metri
Bipul(bipurile) este(sunt) auzit(e)  
de la unitatea interioară în 
momentul primirii semnalului.

Afişaj date
funcţionare

ON/OFF
Buton PORNIRE/OPRIRE

Butoane tempera-  
tură       Pag. 6 

Buton selectare
funcţii 
 Pag. 6 

Buton ECONO-   
COOL  Pag. 8 

Buton control viteză ventila-
tor        Pag. 7 

Buton control palete
VANE  Pag. 7 

Buton timp-temporizator
 Pag. 3, 9 
  Creştere timp
  Scădere timp

Buton CEAS 
 Pag. 3 

Buton RESET   Pag. 3 

Capac
Trageţi în jos capacul  
pentru a deschide 
telecomanda.  
. 
.

•  Instalaţi suportul de
telecomandă intr-un loc
din care unitatea interioa-
ră poate recepţiona bine
semnalul.

•  Când telecomanda nu 
este utilizată asezaţi-o
în acest suport.

Utilizaţi numai telecomanda furnizată
cu aparatul.
Nu folosiţi alte telecomenzi.
Dacă două sau mai multe unităţi interioare
sunt montate la distanţă mică una de
cealaltă s-ar putea să răspundă mai 
multe unităţi decât intenţionaţi.

Buton i-save  
 Pag. 8 

Buton temporizator
săptamânal Pag. 10   

Priză ieşire aer

Unitate exterioară

Unităţile exterioare pot avea aspect diferit.

Purificator aer P         Pag. 9, 11 

Priză de intrare aer (spate şi lateral)

Tubulatură

Furtun de scurgere

Priză de ieşire aer

Ieşire pentru scurgere

 Buton funcţie WIDE
 VANE  Pag. 7 

Buton funcţie purifica-
tor        Pag. 9 

Buton  funcţie INDIRECT/
DIREC Pag. 5 

POWERFUL 
buton   Pag. 9 

Buton NATURAL 
FLOW  
 Pag. 9 

Buton SENZOR
i-see 
 Pag. 5 

senzor i-see  Pag. 5 

(Purificare aer) 
(Putere)
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Stabilirea poziţiei de instalare
Asiguraţi-vă că setaţi telecomanda în conformitate cu poziția instalată a unităţii
interioare.

Poziţia de instalare: 
Stânga: Distanţa faţă de obiecte (perete, dulap, etc.) este mai mică de 50 cm.
Centru:  Distanţa faţă de obiecte (perete, dulap, etc.) este mai mare de 50 cm  

în stînga şi dreapta.
Dreapta: Distanţa faţă de obiecte (perete, etc.) este mai mică de 50 cm în dreapta.

Zonă                     Stânga        Centru                   Dreapta
Ecranul
telecomenzii

Apăsaţi            de pe telecomandă  2 secunde
pentru a intra in modul setări.

Selectaţi modul de instalare apasând butonul . 

(Fiecare apăsare  afişează poziţiile în  
ordinea:)

Apasă               pentru a finaliza setarea.

Notă:
Instalarea poziţiei poate fi efectuată doar când se indeplinesc următoarele condiţii:
• Telecomanda este oprită. 
•   Temporizatorul săptămânal nu este setat.
•   Temporizatorul săptămânal nu este editat.

1

2

3

 (Stânga)(Centru)(Dreapta)

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE UTILIZARE

(Centru) (Dreapta)      (Stânga)
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● INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ●

DETECTARE ABSENȚĂ
Această opţiune schimbă automat funcţionarea aparatului pe funcţionare în 
mod economic când nu este nimeni în cameră . 

Funcţia I-SEE

1  Pentru a activa funcţia, apăsaţi         până  apare pe  
ecranul telecomenzii.

2  Apăsaţi    din nou pentru a iniţia "detectarea absenţei".

Modul INDIRECT/DIRECT 
Modul INDIRECT/DIRECT oferă o operațiune de reglaj fin identificând locul 
unei persoane în cameră. 

1  Apăsaţi         in modurile COOL, DRY, HEAT sau AUTO 
pentru a activa modul INDIRECT/DIRECT. Acest mod 
se poate activa doar când modul i-see este 
activ.

2  Apăsarea                  în mod repetat schimbă modul 
INDIRECT/DIRECT în următoarea ordine:

 (INDIRECT) : Persoana va fi mai puţin expusă la
fluxul direct de aer.

 (DIRECT) : Fluxul de aer va fi direcţionat în zona
în care se află persoana.

•  Fluxul direct de aer orizontal si cel vertical se vor activa automat.
.

•  Când sunt mai mult de două persoane in cameră, modul INDIRECT/DIRECT
ar putea funcţiona mai putin eficient.

•  Dacă tot vă simţiţi inconfortabil cu direcţia aerului determinată de modul 
INDIRECT, reglaţi manual direcţia aerului.               Pag. 7 

3  Anulând modul de control i-see, automat se anulează 
modul INDIRECT/DIRECT.

•  De asemenea, modul INDIRECT/DIRECT se anulează când butoanele   
VANE sau WIDE VANE sunt apăsate..

Notă:
•   Nu atingeţi senzorul i-see. Acest lucru poate provoca defecţiuni ale senzorului

i-see.
•   Sunetul de operare intermitent este un sunet normal când senzorul  i-see 

se mişcă dintr-o parte in alta.

Apăsaţi    în timpul modurilor COOL, DRY, HEAT şi  
AUTO pentru a activa modul i-see.

• Apăsaţi uşor cu un instrument subţire.
•  clipeşte. (Secțiunea de afișaj al funcționării)

• Setarea implicită este “activă”.

Apăsaţi    din nou pentru a activa ABSENCE DETECTION.

•  clipeşte. (Secțiunea de afișaj al funcționării)

Apăsaţi   din nou pentru a activa modul i-see.

1

2

3

Modul de control I-see 
 În modul i-see, temperatura camerei este controlată pe baza sensibilităţii
temperaturii. 

(INDIRECT) (DIRECT) (Oprit)
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 Modul AUTO (Schimbare automată)
Unitatea selectează modul de operare conform diferenţei dintre
temperatura camerei şi temperatura setată. În timpul modului AUTO,
unitatea schimbă modul (Răcire↔Încalzire) când temperatura camerei este  
diferită cu 2°C faţă de temperatura setată pentru mai mult de 15 minute.

Notă: 
Modul Auto nu este recomandat dacă unitatea interioară este conectată la 
o unitate de tip MXZ. Când mai multe unităţi interioare funcţionează simultan,
unitatea s-ar putea să nu poată schimba modul între Răcire şi Încalzire.
În acest caz, unitatea interioară intră în modul standby (Vezi tabelul cu 
modul de funcţionare a indicatorului luminos de operare).

 Modul COOL (RĂCIRE)
Bucuraţi-vă de aer rece la temperatura dorită. 

Notă: 
Nu utilizaţi modul COOL la temperaturi exterioare foare joase (mai puţin de
-10°C). Apa ingheţată din unitate poate picura şi uda sau deteriora mobila,
etc.

 Modul DRY (USCARE)
Dezumidifică camera. Camera poate fi uşor răcită.
Temperatura nu poate fi setată in timpul utilizării modului DRY.

 Modul HEAT (ÎNCĂLZIRE)
Bucuraţi-vă de aer cald la temperatura dorită.

 Modul FAN (VENTILATOR)
Ventilează camera dumneavoastră.

Notă: 
După utilizarea modurilor COOL/DRY, este recomandat să folosiţi modul
FAN pentru a usca interiorul unităţii interioare.

Indicator luminos de operare

Utilizare de urgenţă
Când nu puteţi folosi telecomanda...
Utilizarea de urgenţă poate fi activată prin apăsarea butonului de funcţionare de
urgenţă de pe unitatea interioară.

De fiecare dată când apăsaţi acest buton funcţiile se schimbă
în următoarea ordine:

1  Apasă            pentru a începe selecţia.

2  Apasă          pentru a selecta modul de funcţionare.  
Fiecare apăsare schimbă modul în următoarea ordine:

3  Apasă         sau           pentru a seta temperatura.
Fiecare apăsare creşte sau scade temperatura cu 1°C.

 Apasă  pentru a opri selecţia.

Funcţia repornire automată
Daca intervine o pană de curent sau opriţi unitatea, funcţia “repornire
automată” porneşte automat unitatea în modul în care era înainte de a fi oprită.
Când temporizatorul este setat, setările respective sunt anulate, iar unitatea 
porneşte când curentul electric revine. 
.

Dacă nu doriţi să folosiţi aceasta funcţie, adresaţi-vă reprezentantului
de service, deoarece această setare trebuie modificată.

SELECTAREA MODURILOR DE FUNCŢIONARE

Temperatura setată: 24°C
Viteză ventilator: Medie
Palete orizontale: Auto

Răcire de urgenţă

Încalzire de urgenţă

Stop

Notă:
•   Primele 30 de minute de funcţionare sunt un test. Controlul 

temperaturii nu funcţionează iar viteza ventilatorului e mare.
•   În modul Încalzire de urgenţă, viteza ventilatorului creşte

treptat pentru a produce aer cald.
•   În modul Răcire de urgenţă, poziţia paletelor orizontale

va fi resetată in aproximativ un minut, apoi funcţia va porni. 
.

 (AUTO) (COOL) (DRY) (HEAT) (FAN)

Notă:
Funţionarea Multi-Sistem
O singură unitate exterioară poate opera două sau mai multe aparate interioare.
Când se operează simultan mai multe aparate interioare, nu se poate efectua
răcirea  şi încălzirea în acelaşi timp. Când se selectează COOL cu un aparat şi 
HEAT cu altul sau invers, aparatul operat mai târziu intră in modul standby
(în aşteptare).

Indicatorul luminos de funcţionare
Indicatorul luminos de funcţionare arată starea aparatului.

Indicaţie                                      Stare aparat

Modul Standby (doar în funţionarea Multi-Sistem)

 Aprins  Clipeşte
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Apasă  pentru a selecta viteza ventilatorului. Fiecare 
apăsare schimbă viteza ventilatorului in ordinea:

• Setând modul AUTO se aud două sunete scurte din unitatea interioară.
• Folosiţi viteza ridicată a ventilatorului pentru a răci/incălzi repede camera.

Se recomandă să incetiniţi viteza îndată ce in cameră s-a răcit/încălzit.
• Folosiţi o viteză inferioară pentru o funcţionare silenţioasă.

Notă:
Funcţionarea Multi-sistem
Când mai multe unităţi interioare funţionează simultan cu o unitate exterioară 
pentru funcţia de încălzire, temperatura fluxului de aer poate fi scăzută. În acest
caz este recomandat să modificaţi viteza ventilatorului pe AUTO.

Apasă                    pentru a selecta direcţia fuxului de aer.
Fiecare apăsare modifică direcţia aerului în ordinea:

•  Setând modul AUTO se aud două sunete scurte din unitatea interioară.
•  Folosiţi telecomanda întotdeauna când schimbaţi direcţia fluxului de

aer. Mutând paletele orizontale cu mâna poate provoca deteriorarea
acestora.

•  Când porniti intrerupătorul, poziţia paletelor orizontale se va reseta în
aproximativ un minut, după care funcţionarea va începe. Acelaşi lucru
este valabil şi în cazul folosirii răcirii de urgenţă.

•  Când paletele orizontale par a fi într-o poziţie anormală, vezi
 pag. 12 .

•  Paletele orizontale s-ar putea sa nu se alinieze perfect. 
.

Apasă          pentru a selecta direcţia fluxului de aer orizon
tal. Fiecare apăsare modifică direcţia aerului în ordinea:

  (AUTO) (Silent) (Low) (Med.) (High) (Super High)

(AUTO) (1)  (2) (3) (4) (5) (SWING)

Direcţia fluxului de aer

 (AUTO) .........Paleta se setează la cea mai eficientă direcţie a aerului. 
COOL/DRY poziţia orizontală. HEAT: poziţia in jos (4).

 (Manual) .......Pentru o condiţionare eficientă a aerului, selectaţi poziţia superioară
pentru  COOL/DRY si pe cea inferioara pentru HEAT. In timpul 
modului COOL/DRY când paleta este setată la poziţia (4) sau (5),
aceasta se mută automat la poziţia orizontală, dupa 1 oră, 
pentru a preveni picurarea apei..

 (Swing) .........Paleta se mută intermitent în sus şi in jos. 

(Oscilare)

REGLAREA VITEZEI VENTILATORULUI/DIRECŢIEI AERULUI

SG79F661H02_en.indd   7 2012/12/18 (火)   午後 1:28:18

MIT CLIMA DISTRIBUTION SRL 
www.mitclima.ro



Ro-8

Funcţia I-SAVE 

1  Apasă  în modurile COOL, ECONO COOL sau  
HEAT pentru a selecta modul i-save.

2  Setaţi temperatura, viteza ventilatorului şi direcţia aerului.
• Aceeaşi setare se activează data viitoare, prin simpla apăsare a tastei 

 .

• Pot fi salvate două setări. (una pentru COOL/ECONO COOL, una pentru
HEAT)

• Selectaţi temperatura adecvată, viteza ventilatorului si direcţia fluxului 
de aer potrivite camerei dumneavoastră.

• În mod normal, temperatura minimă setabilă în modul HEAT este16°C.  
Dar, în timpul funcţiei i-save temperatura minimă setabilă este 10°C.
.

Apasă  din nou pentru anularea funcţiei i-save. 
• Funcţia i-save se anulează când apăsaţi butoanele MODE sau 

POWERFUL.

i-save operation
O funcţie simplificată vă permite să reveniţi la setarea favorită (presetată) printr-o 
apăsare a butonului  Apăsaţi butonul din nou şi vă puteţi întoarce la setarea 
anterioară imediat.

Exemplu de utilizare:
1. Modul de consum redus de energie. Setaţi temperatura cu 2°C sau 3°C mai 

ridicată în modul COOL şi mai scăzută în modul HEAT. Această setare este. 
potrivită pentru camere unde nu se află persoane sau când dormiţi.

2. Salvarea setărilor folosite frecvent.
Salvaţi setările preferate pentru modurile COOL/ECONO COOL şi HEAT.
Astfel veti putea accesa setările preferate cu o singură atingere de buton.

Funcţia ECONO-COOL 

Apasă     în modul COOL    Pag. 6   pentru a porni 
funcţia ECONO COOL.
Unitatea (interioară) realizează oscilaţii verticale variabile în funcţie de 
temperatura fluxului de aer.

Apasă  din nou funcţia ECONO COOL. 
•  Funcţia ECONO COOL se anulează când butoanele VANE, POWER-

FUL, sau NATURAL FLOW sunt apăsate.

Ce este “ECONO COOL”?
Fluxul de aer oscilant produce senzaţia de răcire mai bine decât fluxul staţionar. 
Deci, chiar dacă temperatura este setată automat cu 2°C mai mare, răcirea 
produsă este confortabilă. Drept urmare, se poate economisi energie.
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FUNCŢIA NATURAL FLOW  

Apasă  în modul  COOL sau FAN    Pag. 6  pentru 
a porni funcţia NATURAL FLOW.

Apasă  din nou pentru a anula funcţia NATURAL
FLOW. 
• Funcţia NATURAL FLOW se anulează când butonele POWERFUL sau

ECONO COOL  sunt apăsate.

Ce este “NATURAL FLOW”?
Un flux de aer care imită o briză naturală este produs în acest mod. Disconfortul 
de a fi pe direcţia unui flux de aer constant, nenatural este redus.

Notă: 
Viteza ventilatorului schimbându-se constant în timpul funcţiei NATURAL FLOW,  
sunetul fluxului de aer, viteza vântului şi temperatura aerului se schimbă, de  
asemenea. Nu reprezintă o defecţiune. 

FUNCŢIA AIR PURIFYING 

Apasă  pentru a porni funcţia AIR PURIFYING.
•  Indicatorul AIR PURIFYING se aprinde (pe afişajul telecomenzii).

Apasă  din nou pentru a opri funcţia AIR PURIFYING
.
• Indicatorul AIR PURIFYING se stinge (pe afişajul telecomenzii).

Ce este funcția „Purificare aer”?
 Prin funcția „Purificare aer”, dispozitivul încastrat în unitatea interioară, reduce 
 ciupercile cu transmitere prin aer, virușii, mucegaiul și alergenii.

Notă:
• Nu atingeți niciodată dispozitivul de purificare în timpul funcționării. Cu toate că

acest dispozitiv este sigur ca și proiectare, atingerea lui poate duce la electro-
cutare.

•   Un sunet siflant poate fi auzit în timpul funcției „Purificare aer”. Acest sunet este
produs în timp ce plasma se descarcă. Nu reprezintă o defecțiune.

•   Indicatorul „Purificare aer” nu se va aprinde dacă capacul frontal nu este închis.

Apasă          în modul COOL sau HEAT      Pag. 6  
pentru a porni funcţia POWERFUL.

Viteza ventilator     :  Viteză exclusivă pentru funcția POWERFUL
Palete orizontale  : Setaţi poziţia sau coborâţi poziţia fluxului de aer în  

   timpul setării AUTO.

• Temperatura nu poate fi setată în timpul funcţiei POWERFUL.

Apasă  din nou pentru a anula funcţia POWERFUL . 
• Funcţia POWERFUL se anulează automat în  15 minute sau când 

butoanele ON/OFF, FAN, ECONO COOL, NATURAL FLOW, sau
i-save sunt apăsate.

FUNCŢIA POWERFUL 

1  Apasă  / pentru a seta temporizatorul

 (ON timer) :  Unitatea porneşte la ora setată.

 (OFF timer) : Unitatea se opreşte la ora setată.

*    /   clipeşte.
* Asiguraţi-vă că aţi setat corect data şi ora.                           Pag. 6

2  Apasă  (Creşte)  şi       (Decreşte) pentru a
seta durata temporizatorului. 
Fiecare apăsare măreşte sau scade timpul setat cu 10 minute.
• În timp ce tastele      /             clipesc, setaţi temporizatorul.

3  Apasă           /            pentru a opri temporizatorul.    

Notă:
• Ordinea operaţiunilor e indicată de semnul   . Temporizatoarele ON şi OFF pot  

fi setate concomitent.
• În cazul în care se intrerupe energia electrică consultaţi  Pag. 6  “Funcţia de 

repornire automată”, in caz că temporizatorul ON/OFF era setat..

Funcţia Temporizator (ON-OFF)
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FUNCŢIA TEMPORIZATORULUI SĂPTĂMÂNAL

• Max. 4 temporizatoare ON sau OFF se pot seta pentru fiecare zi a săptămânii.
• Max. 28 temporizatoare ON sau OFF se pot seta pentru o săptămână.

Setarea temporizatorului săptămânal
* Asiguraţi-vă ca ora şi data sunt corect setate.

1  Apasă  pentru a intra în setările temporizatorului.

2  Apasă    şi   pentru a selecta ziua şi numărul.

3  Apasă         ,         şi             pentru a seta PORNIT/OPRIT, 
ora şi temperatura.

Apasă  şi             pentru a continua setarea temporiza- 
torului şi pentru alte zile şi/sau numere.

4  Apasă  pentru a finaliza şi transmite setările săptă- 
mânale ale temporizatorului.

Notă:
•   Apasă             pentru a transmite setările temporizatorului săptămânal către unitatea 

interioară. Îndreptaţi telecomanda către unitatea interioară timp de 3 secunde.
•  Când setaţi tempoPENTRU A PORINrizatorul pentru mai mult de o zi a săptămânii sau de un număr  

 nu e nevoie să apăsaţi pentru fiecare setare. Apasă             o dată după 
finalizarea setărilor. Toate setările temporizatorului săptămânale se vor salva.

•   Apasă              pentru a introduce setările temporizatorului apoi ţineţi apăsat
 5 secunde pentru a şterge toate setările. Îndreptaţi telecomanda către 

unitatea interioară.

5  Apasă  pentru a porni temporizatorul.       Se aprinde.  

* Când temporizatorul săptămânal este pornit ON, iar setarea pentru ziua  
săptămânii s-a finalizat, temporizatorul se va aprinde.

Apasă        pentru a opri temporizatorul.  
Se stinge.

Notă:
Setărle salvate nu se vor şterge când temporizatorul este oprit.

Verificarea setărilor temporizatorului

1   Apasă   pentru a accesa setările temporizatorului.
*  clipeşte.

2   Apasă         ori          pentru a vedea setările zilei sau 
numărului respectiv.

Apasă            pentru a ieşi din setările temporizatorului.

Notă:
Când toate zilele săptămânii sunt selectate pentru verificarea setărilor şi o altă setare
este inclusa printre acestea,    va fi afişat.

*  când nu mai
clipeşte şi ora setată
se afişează. 
.

*  clipeşte.

Notă:
Temporizatorul ON/OFF este disponibil chiar dacă temporizatorul săptămânal 
este activat. În acest caz, temporizatorul ON/OFF este prioritar temporizatorului   
săptămânal; cel săptămânal va reporni după ce temporizatorul ON/OFF s-a oprit.

Ex.:    Merge la 24°C de când vă treziţi până plecaţi şi merge la 27°C de 
când ajungeţi acasă până vă culcaţi, de luni până vineri.

          Merge la 27°C de când vă treziţi până vă culcaţi în week-end.
Setarea 1          Setarea 2                          Setarea 3                     Setarea 4

Setarea 1 Setarea 2
6:00 8:30 17:30 22:00

 8:00 21:00

24°C 27°C
ON OFF ON OFF

ON OFF

  Luni 
 

Vineri

~

Sîmbătă 
 

Duminică

~ 27°C

Apăsând   selectaţi ziua săptă-
mânii pe care doriţi să o setaţi.

Apăsând             selectaţi 
numărul.

* Se pot selecta toate zilele.

Ex.:   [Lun Mar ... Dum] 
şi [1] sunt  selectate.

E.g. : [ON], [6:00]  
şi [24°C] sunt 
selectate.

Apăsând            selectaţi
temporizatorul ON/OFF.

Apăsând             ştergeţi  
setările temporizatorului.

Apăsând 

reglaţi ora.

Apăsând  

  reglaţi 
  temperatura.

* Ţineţi butonul apăsat pentru a schimba repede ora.
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1. Ridicați capacul frontal pana auziți un “click”.
2. Țineți balamalele și trageți pentru a scoate așa cum se arată în ilustrația de mai sus.

•   Ștergeți cu o cârpă moale, uscată sau clătiți cu apă.
•   Nu-l scufundați în apă pentru mai mult de două ore.
•   Se usucă bine în întuneric.

3. Instalați panoul frontal urmând procedura în ordine 
inversă. Închideți bine panoul frontal şi
apăsați in poziția indicată de săgeţi.
.

Instrucţiuni:

 

Instructions:

CURĂŢARE

•   înainte de curăţare, intrerupeţi sursa de alimentare sau dezactivaţi intrerupătorul.
•   Aveţi grijă să nu atingeţi cu mână piesele metalice.
•   Nu folosiţi benzină, diluant, praf de lustruit sau insecticide.

•   Folosiţi numai detergenti slabi diluaţi.
•   Nu expuneţi piesele direct la lumina solară, caldură sau flăcări, pentru a le usca.
•   Nu folosiţi apă mai caldă de 50°C.

Filtrul de aer
•  La 2 săptămâni 
•   Îndepartaţi mizeria cu un aspirator sau clătiţi în apă călduţă.
•   După clătire, uscaţi-l in mediu întunecos.

 Important

•   Curăţaţi periodic filtrele pentru cele mai bune rezultate 
şi pentru a reduce consumul de energie electrică.

•   Filtrele murdare formează condens în aparatul de aer 
condiţionat, care va contribui la formarea ciupercilor,  
cum este mucegaiul. De aceea, se recomandă curăţarea 
filtrelor de aer o dată la 2 săptămâni.

•   Nu atingeţi senzorul i-see.
•   Din motive de siguanţă, filtrul de purificare a aerului 

nu va funcţiona câteva minute de la pornirea  
unităţii.

•   Nu dezansamblaţi filtrul de purificare a aerului .
•   Nu atingeţi alte piese in-afară de dispozitivul de 

purificare a aerului.

Capacul frontal

Filtrul de curăţare a aerului
(Filtru cu enzime anti-alergen, 
albastru).
La fiecare 3 luni:
• Îndepartaţi mizeria cu un aspirator..
Când nu puteţi îndeparta mizeria cu aspiratorul:
•   Clătiţi dispozitivul si carcasa sa în apă calduţă.
•   După clătire, uscaţi-l in mediu întunecos. Instalaţi toate piesele filtrului.
În fiecare an:
•   Înlocuiţi filtrul cu unul nou pentru
     performanţe cât mai bune.
•   Cod filtru         MAC-2330FT-E 

Trageţi pentru a-l scoate de pe filtru.

(Filtru deodorizant, negru)
La fiecare 3 luni:
• Îndepartaţi mizeria cu un aspirator sau clătiţi în apă caldă (30 to 40°C) 

timp de 15 minute. Clatiţi bine.
•   După clătire, uscaţi-l in mediu întunecos.
• DCalităţile deodorizante revin după spălare..
Dacă mizeria şi mirosul nu pot fi îndepartate prin spălare:
•   Înlocuiţi filtrul cu unul nou.
•   Cod filtru         MAC-3000FT-E 

Dispozitivul de purificare a aerului
La fiecare 3 luni:
•   Îndepartaţi mizeria cu un aspirator.
Când nu puteţi îndeparta mizeria cu aspiratorul:
•   Clătiţi dispozitivul si carcasa sa în apă calduţă.
•   După clătire, uscaţi-l in mediu întunecos.

Orificiu
Balama

şi
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POSIBILE PROBLEME DE FUNCȚIONARE

Chiar dacŁ verificaŞi aceste articole, c©nd aparatul nu-ĸi revine din 
defecŞiune, nu-l mai utilizaŞi ĸi contactaŞi distribuitorul sau centrul de 
service.

Simptom                             ExplicaŞie ĸi puncte de verificat
Unitate interioarŁ
Aparatul nu porneşte
.

• Întrerupătorul este deschis?
• Ştecărul cablului de curent este introdus corect în 

priză?
• Pornirea temporizatorului este setat  Pag. 5 

Paleta orizontală nu se mişcă.
.

• Paleta orizontală şi paleta verticală au fost instalate  
corect?

• Apărătoarea ventilatorului este deformată?
• Când deschideţi întrerupătorul, poziţia paletelor  

orizontale se va reseta în circa un minut. 
După terminarea resetării, paletele orizontale îşi 
reiau funcţionarea normală. Aceeaşi regulă este
valabilă şi în timpul răcirii de avarie. 
.

Aparatul nu poate fi utilizat circa  
3 minute după repornire.
.

• Aceasta protejează aparatul conform instrucţiunilor 
microprocesorului. Vă rugăm să aşteptaţi.

Din priza de ieşire aer a unităţii 
interioare ies aburi.

• Aerul rece din unitate răceşte rapid umezeala din
aerul din cameră şi o transformă în aburi.
.

Oscilarea paletei orizontale 
se întrerupe o perioadă după care 
reporneşte.

• Aceasta se întâmplă pentru ca oscilarea paletei   
orizontale să fie efectuată normal. 

Schimbarea direcției fluxului de aer
în timpul funcționării.  
Direcția  paletei orizontale nu poate
fi modificata cu telecomanda.
.

• Atunci când unitatea este operat în modul COOL 
sau DRY iar aerul este suflat in jos intre 0,5 si 1  
oră, direcția fluxului de aer este setată
automat în poziția orizontală pentru a
împiedica condenul, precum și scurgerea apei 
provenită din condens.

• În regim de încălzire, dacă temperatura fluxului de
aer este prea scăzută sau când dezghețarea este 
completă paleta orizontală este setată automat
în poziție orizontală.

Funcţionarea se opreşte pentru 
circa 10 minute în timpul încălzirii.

• Unitatea exterioară este în curs de dezgheţare.
 Pentru că această operaţiune se termină în maxim  

10 minute, vă rugăm să aşteptaţi.   
.

Aparatul porneşte singur după   
pornirea alimentării principale dar 
nu primeşte semnal de la 
telecomandă. 
.

• Aceste modele sunt prevăzute cu o funcţie de 
de repornire automată. Când alimentarea  
principală se opreşte fără a opri aparatul din 
telecomandă şi apoi este repornită, aparatul   
porneşte automat în acelaşi mod ca cel setat 
din telecomandă exact înainte de oprirea
alimentării principale.
.
. Seite                                     Pag. 4

În modul COOL (răcire) / DRY 
(uscare), când temperatura camerei 
aproape atinge temperatura setată 
unitatea exterioară se oprește
şi apoi unitatea interioară 
funcţionează la viteză mică. 
.

• Când temperatura camerei se modifică de la 
temperatura setată, ventilatorul interior porneşte  
în funcţie de setările telecomenzii.  
.

Unitatea exterioară se
decolorează cu timpul.

• Deși plasticul se îngălbenește din cauza influenței 
unor factori cum ar fi lumina ultravioletă și 
temperatura, aceasta nu are nici un efect asupra 
produsului.

Sistemul Multi-Split
Unitatea interioară care nu 
funcţionează se încălzeşte şi emite 
un sunet asemănător scurgerii 
apei.

• O cantitate mică de agent frigorific continuă  să curgă
prin unitatea interioară chiar dacă nu funcţionează.

Când selectez modul de  încălzire 
operaţiunea nu începe imediat.

• Când operaţiunea este pornită în timpul dezgheţării  
unităţii exterioare, durează câteva minute (maxim  
10 minute) pentru a sufla aer cald. 

Unitate exterioarŁ
Ventilatorul unităţii exterioare nu se 
roteşte chiar dacă compresorul 
funcţionează.
Chiar dacă ventilatorul începe să  
se rotească, se opreşte curând.

• Dacă temperatura exterioară este scăzută în timpul
răcirii, ventilatorul funcţionează intermitent pentru 
a menţine o capacitate suficientă de răcire.
.

Scurgeri de apă din unitate.                  În timpul operaţiunilor COOL (răcire) şi DRY (uscare),
ţevile sau porţiunile de conectare ale ţevilor se răcesc 
cauzând condensarea apei.

•  În timpul încălzirii, apa condensată pe schimbătorul
de căldură se scurge.

•  În timpul încălzirii, operaţiunea de dezgheţare topește 
gheaţa care s-a format pe unitatea exterioară.

Din unitatea exterioară iese un fum
alb.

•  În timpul încălzirii, vaporii generaţi de operaţiunea  
de dezgheţare arată precum un fum alb. 

Telecomandă
Afişajul telecomenzii nu apare sau 
este incețoșat. 
Unitatea interioară nu răspunde la 
semnalul telecomenzii.

•  Bateriile s-au terminat?         Pag. 3 
•  Polaritatea bateriilor  (+, –) este corectă?

 Pag. 3 
•  Aţi apăsat butoanele telecomenzilor altor

aparate electrice?

Simptom                         ExplicaŞie ĸi puncte de verificat
Nu răceşte sau încălzeşte
Camera nu se răceşte sau 
încălzeşte suficient. 
.

•  Temperatura a fost setată corect?       Pag. 4 
•  Ventilatorul a fost setat corect? Vă rugăm să schimbaţi  

viteza ventilatorului pe setarea mare.
.            Pag.  4 

•  Filtrele sunt curate?       Pag.  5 
•  Ventilatorul sau schimbătorul de căldură este

curat?
•  Există obstacole care blochează priza de intrare sau  

ieşire aer a unităţii interioare sau exterioare?
• Este vreo fereastră sau uşă deschisă?

Camera nu se răceşte suficient
.

•  Dacă în cameră se foloseşte un ventilator de 
ventilaţie sau o plită pe gaz, necesarul de răcire  
creşte, conducând la un efect de răcire insuficientă.

•  Dacă temperatura exterioară este mare, efectul 
de răcire poate să nu fie suficient.

Camera nu se încălzeşte suficient
.

•  Dacă temperatura exterioară este scăzută, efectul 
de încălzire poate să nu fie suficient.

Aerul nu este suflat repede în  
timpul încălzirii.

•  Vă rugăm să aşteptaţi pentru că aparatul se 
pregăteşte să sufle aer cald.

Curent de aer
Aerul din unitatea interioară  
miroase ciudat.

•  Filtrele sunt curate?      Pag.  5 
•  Ventilatorul sau schimbătorul de căldură al  

unităţii interioare este curat? 
•  Unitatea poate trage în interior un miros fiind lipită 

de perete, mochetă, mobilă, cârpă, etc. şi-l poate 
sufla în iinterior.

Sunet
Se aude un sunet de crăpare.
.

•  Acest sunet este generat de dilatarea /contractarea
panoului frontal, datorită, de exemplu, modificării 
de temperatură.

Se aude un sunet de "separaţie" 
.

•  Acest sunet se aude când aerul exterior este 
absorbit din furtunul de scurgere prin pornirea hotei 
a ventilatorului de ventilaţie, făcând apa  să curgă 
iîn furtunul de scurgere pentru a fi eliminată. 
.

   Acest sunet se mai aude şi când aerul exterior  
suflă în furtunul de scurgere, când afară este vânt   
puternic.

Se aude un sunet mecanic în 
unitatea interioară.

•  Acesta este sunetul de comutare în pornirea/oprirea 
ventilatorului sau a compresorului.

Se aude un sunet de curgere a 
apei.

•  Acesta este sunetul de curgere a agentului frigorific 
sau a apei condensate prin aparat.

Se aude uneori un sunet siflant
.

•  Acesta este sunetul de schimbare a debitului de 
agent frigorific în interiorul aparatului. 

În situaţiile următoare, nu mai utilizaţi aparatul de aer condiţionat și
contactaţi distribuitorul..
•  .Dacă din unitatea interioară curge sau picură apă.
•   Dacă martorul de funcţionare clipeşte.

Notă:
•  2 până la 4 ori: confruntați cu indicațiile de depanare de pe SCHEMA 

ELECTRICA interiorul panoului unității interioare
.

•  5 până la 7 ori: Confirmați cu indicațiile de depanare de pe caseta electrică  
a unității exterioare.

•   Dacă întrerupătorul se declanşează frecvent. 
•   Dacă semnalul telecomenzii nu este recepţionat într-o cameră în care se

utilizează o lampă fluorescentă electronică de pornire /oprire.
•   Funcţionarea aparatului de aer condiţionat interferează cu recepţia radio sau

TV. 
Pentru dispozitivul afectat poate fi necesar un amplificator. 

•   Dacă auziţi un sunet anormal. 
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SPECIFICAŢII

  Interior                         Exterior

Răcire
Limită superioară 32°C DB

23°C WB
46°C DB

—

Limită inferioară 21°C DB
15°C WB

-10°C DB
—

Încălzire
Limită superioară 27°C DB

—
24°C DB
18°C WB

Limită inferioară 20°C DB
—

-15°C DB
-16°C WB

Domeniu de funcţionare garantat

Model
Denumire set     MSZ-FH25VE                                MSZ-FH35VE                                  MSZ-FH50VE
Interior      MSZ-FH25VE                                MSZ-FH35VE                                  MSZ-FH50VE
Exterior     MUZ-FH25VE                                MUZ-FH35VE                                  MUZ-FH50VE

Funcţie                                                                                             Răcire               Încălzire                Răcire                Încălzire               Răcire                Încălzire
Sursă de alimentare    ~ /N, 230 V, 50 Hz
Capacitate kW              2,5                       3,20                      3.5                     4.0                       5,0                       6.0
Consum  kW              0.485                   0.580                   0.82                  0.80                      1.38                    1,48

Greutate
Interior       kg                                                                                       13.5
Exterior     kg                               37                                                  37                                                     55

Capacitate umplere agent frigorific (R410A)                 kg                              1.15                                               1.15                                                  1,55

Cod IP
Interior      IP 20
Exterior    IP 24

Presiune de lucru
excesivă permisă

LP ps MPa 1,64
HP ps MPa 4,15

Nivel de zgomot
Interior(Foarte Mare/Mare/
Mediu/Mică/Silențios) dB(A)    42/36/29/23/20   44/36/29/24/20    42/36/29/24/21    44/36/29/24/21   44/39/35/31/27    46/39/34/29/25

Exterior     dB(A)                46                      49                       49                        50                        51                       54

Loc de instalare
Evitaţi să instalaţi aparatul de aer condiţionat în următoarele locuri:
•   Unde există prea mult ulei de maşină.
•   În locuri sărate, cum ar fi pe malul mării.
•   Acolo unde este generat gaz sulfuros cum este un izvor de apă termală.
•   În locuri în care se stropeşte cu ulei sau pline de fum uleios (cum ar fi

 bucatariile sau fabricile, in care proprietăţile plasticului s-ar putea modifica
sau deteriora).

•   În locuri unde există echipamente de frecvenţă înaltă sau fără fir.
•   În locuri în care aerul din priza de aer a unităţii exterioare este blocat.
•   În locuri în sunetul de funcţionare sau aerul din unitatea exterioară

nu deranjează casa vecină.

Lucrare electricŁ
•   Asiguraţi un circuit exclusiv pentru sursa de alimentare a aparatului 

de aer condiţionat.
•   Respectaţi capacitatea întrerupătorului.

Dacă aveţi întrebări contactaţi distribuitorul.
.

POSIBILITĂȚI DE MONTARE   
ŞI INSTALARE ELECTRICĂ

Pentru a împiedica 
efectele unei lămpi
fluorescente, ţineţi cât 
mai departe posibil. 
.

Perete, etc.

Lampă 
fluorescentă
de tip invertor

Lăsaţi distanţă  
pentru a evita 
deformarea 
imaginii sau
zgomotul.

1 m sau 
mai mult

Radio

100 mm sau 
mai mult

Loc uscat 
şi bine 
ventillat

200/500 mm 
sau mai multsTelevizor

Telefon
fără fir 
sau
telefon 
portabil
.

3 m 
sau mai
mult

1 m 
sau
mai mult

Locul de instalare al unităţii exterioare să fie la cel puţin 3 m 
depărtare de antenele de televizor, radio, etc. În zonele în care 
recepţia este slabă, lăsaţi o distanţă mai mare între unitatea 
exterioară şi antena dispozitivului afectat dacă funcţionarea 
aparatului de aer condiţionat interferează cu recepţia radio 
sau tv.

1  Setaţi pe cea mai mare temperatură în modul manual 
COOL (răcire) şi utilizaţi 3-4 ore.  
.  S                               Pag. 6
•  Aceasta usucă interiorul unităţii. 
•  Umezeala din aparatul de aer condiţionat contribuie la condiţii  

favorabile formării de ciuperci, precum mucegaiul.

2  Apăsaţi   pentru a opri funcţionarea. 

3  Închideţi întrerupătorul şi/sau scoateţi ştecărul din priza   
de curent. 

4  Îndepărtaţi toate bateriile din telecomandă
.

C©nd folosiŞi din nou aparatul:

1  Curăţaţi filtrul de aer.          Pag. 11 

2  Verificaţi dacă priza de intrare şi de ieşire aer a unităţii
de interior şi a celei de exterior nu este blocată.

3  Verificaţi dacă împământarea este conectată corect.
.

4  Citiţi capitolul "PREGĂTIRE ÎNAINTE DE UTILIZARE" 
şi urmaţi instrucţiunile.             Pag. 3 

ÎN CAZ DE NEUTILIZARE    
ÎNDELUNGATĂ

Notă:
1.   Condiţie nominală
   Răcire —    Interior:    27°C DB, 19°C WB
                   Exterior:                 35°C DB
   Încălzire — Interior:     20°C DB
                    Exterior:               7°C DB, 6°C WB
 2.  Zgomotul a fost măsurat conform JIS C9612 şi ISO 5151(T1). 

 .

DB: termometru cu rezervor uscat
WB: termometru umed

(HJ25, 35/50) 
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