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2 Unitatea interioară

Instrucţiuni de siguranţă

Instrucţiuni de siguranţă
Următoarele simboluri sunt afișate pe unităţile de interior și de exterior.
Citiţi cu atenţie măsurile de precauţie în acest
manual înainte de utilizarea unităţii.

Acest aparat este umplut cu agent frigorific
inflamabil (pentru R32).

Acest simbol indică faptul că trebuie să citiţi cu
atenţie Manualul de utilizare.

Acest simbol indică faptul că acest echipament
trebuie să fie utilizat de către o persoană de
serviciu, care a consultat Manualul de utilizare.

Următoarele îndrumări de siguranţă au scopul de a preveni riscurile
neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau
incorectă a produsului. Îndrumările sunt separate în
„AVERTISMENT” şi „ATENŢIE”, după cum se descrie mai jos.
! Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și
operaţiunile care pot provoca riscuri. Citiţi cu atenţie partea
care conţine acest simbol și urmaţi instrucţiunile pentru a
evita riscul.
!

AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucţiunilor poate
provoca vătămarea gravă sau decesul.
!

ATENŢIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucţiunilor poate
provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.
!

AVERTISMENT

Manual de utilizare 3

LIMBA ROMÂNĂ

Instalare
• Nu folosiţi un tablou electric defect sau sub capacitate. Folosiţi aparatul
pe un circuit special.
- Există pericolul de incendiu sau electrocutare
• Pentru lucrările electrice, contactaţi dealer-ul, vânzătorul, un electrician
calificat, sau un centru de service autorizat.
- Nu incercaţi să demontaţi sau să reparaţi singuri produsul. Există riscul
de incendiu sau electrocutare.
• Asiguraţi impământarea produsului.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Instrucţiuni de siguranţă

• Instalaţi panoul şi capacul casetei de control în siguranţă.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare
• Folosiţi totdeauna acest aparat pe un circuit special şi cu tablou electric
corespunzător.
- Cablarea sau instalarea necorespunzătoare pot provoca incendiu sau
electrocutare.
• Folosiţi tablou electric sau siguranţe corespunzătoare.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare
• Nu modificaţi sau extindeţi cablul de alimentare.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare
• Nu instalaţi, înlăturaţi sau reinstalaţi unitatea pe cont propriu (clientul).
- Există pericolul de incendiu sau electrocutare.
• Procedaţi cu grijă la despachetarea şi instalarea produsului.
- Părţile ascuţite ar putea provoca rănirea. Aveţi grijă în mod deosebit la
muchiile carcasei şi nervurile de pe condensator şi evaporator.
• Pentru instalare, contactaţi întotdeuana dealer-ul sau un centru autorizat
de service.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
• Nu instalaţi produsul pe un stand de instalare defect.
- Poate provoca rănirea, accidentarea sau deteriorarea produsului.
• Nu porniţi întrerupătorul sau curentul în situaţia în care capacul frontal,
caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control sunt înlăturate sau
deschise.
- În caz contrar, există riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau
deces.
• Asiguraţi-vă că zona de instalare nu se deteriorează cu trecerea timpului.
- Dacă baza se prăbuşeşte, aparatul de aer condiţionat ar putea cădea
odată cu ea, provocând pagube materiale, defectarea produsului şi
rănire.
• Folosiţi o pompă de vid sau gaz inert (azot) când faceţi testul de
etanseitate sau purjarea aerului. Nu comprimaţi aerul sau oxigenul și Nu
folosiţi gaz inflamabil. În caz contrar, poate cauza explozii sau incendii.
- Există riscul unui deces, rănirii, incendiului sau al unei explozii.
• Aparatul va trebui să fie depozitat într-o zonă bine ventilată în cazul în
care dimensiunea camerei corespunde suprafeţei camerei așa cum este
specificat pentru funcţionare. (pentru R32)
• Conductele conectate la un aparat nu trebuie să conţină surse de
aprindere. (pentru R32)
4 Unitatea interioară

Instrucţiuni de siguranţă

• Aparatul va trebui să fie depozitat într-o cameră fără surse de aprindere
ca să funcţioneze în mod continuu. (de exemplu: flacără deschisă, un
aparat de gaz care funcţionează sau un încălzitor electric)
• Păstraţi toate orificiile de ventilare necesare libere de orice obstrucţii.
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Operare
• Asiguraţi-vă ca, cablul de alimentare : să nu fie smuls din priză sau
deteriorat în timpul funcţionării.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare.
• Nu aşezaţi nimic pe cablul de alimentare.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare.
• Nu atingeţi (utilizaţi) produsul cu mâinile ude.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare
• Nu asezaţi un dispozitiv de încălzire sau alte aparate în apropierea
cablului de alimentare.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare
• Nu lăsaţi apa să pătrundă în piesele electrice.
- Există riscul de incendiu, defectare a produsului sau electrocutare.
• Nu depozitaţi gaz inflamabil sau combustibili în apropierea produsului.
- Există riscul de incendiu sau defectare a produsului.
• Nu folosiţi produsul pentru un timp îndelungat în spaţii închise ermetic.
- S-ar putea produce o lipsă de oxigen.
• Când gazul inflamabil prezintă scurgeri, închideţi gazele şi deschideţi o
fereastră pentru aerisire inainte de a porni produsul.
- Nu folosiţi telefonul şi nu conectaţi sau deconectaţi comutatoare. Există
pericol de explozie sau incendiu
• În cazul în care observaţi sunete, mirosuri sau fum provenite din produs
întrerupeţi imediat circuitul electric sau deconectaţi cablul de alimentare.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare.
• Opriţi utilizarea şi închideţi fereastra în caz de furtună sau uragan. Dacă
este posibil, mutaţi produsul de lângă fereastră înainte să ajungă
uraganul.
- Există riscul de pagube materiale, defectare a produsului sau
electrocutare.
• Nu deschideţi grila de admisie a produsului in timpul funcţionării. (Nu
atingeţi filtrul electrostatic, dacă unitatea este echipată cu aşa ceva).
- Există riscul de rănire, electrocutare sau defectare a produsului.

Instrucţiuni de siguranţă

• Când produsul s-a udat (inundat sau a fost introdus în apă), contactaţi un
centru autorizat de service.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare
• Aveţi grijă ca apa să nu pătrundă în produs.
- Există riscul de incendiu, electrocutare sau defectare a produsului.
• Aerisiţi camera în care se află produsul din când în când, dacă e utilizat
împreună cu un cuptor etc
- Există riscul de incendiu sau electrocutare
• Întrerupeţi alimentarea de la reţţea când curăţaţi sau faceţi operaţiuni de
intreţinere a produsului.
- Există riscul de electrocutare.
• Luaţi măsuri ca nimeni să nu poată călca sau să nu cadă pe unitatea
exterioară.
- Acest lucru ar putea avea drept rezultat rănirea persoanei şi defectarea
produsului.
• Nu lasaţi aparatul de aer condiţionat în funcţiune timp îndelungat când
umiditatea este foarte ridicată, iar uşa sau fereastra sunt deschise.
- Umiditatea poate produce condens, iar mobila se poate uda sau
deteriora.
• Nu porniţi întrerupătorul sau curentul în situaţia în care capacul frontal,
caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control sunt înlăturate sau
deschise.
- În caz contrar, există riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau
deces.
!

ATENŢIE

Instalare
• Verificaţi întotdeauna să nu existe scurgeri de gaz refrigerant după
instalarea sau repararea produsului
- Nivelurile scăzute ale refrigerantului pot cauza defectarea produsului.
• Instalaţi furtunul de drenare pentru a vă asigura că apa este evacuată
corespunzător.
- O conexiune necorespunzătoare poate cauza scugeri de apă.
• Ţineţi echipamentul la nivel atunci când îl instalaţi.
- Pentru a evita vibrarea sau scurgerile de apă.
• Folosiţi cel puţin două persoane pentru a ridica şi transporta produsul.
- Evitaţi leziunile.

6 Unitatea interioară

Instrucţiuni de siguranţă

• Orice persoană care este implicată cu lucrul sau deconectarea într-un
circuit de agent frigorific trebuie să deţină un certificat valabil curent de la
o autoritate de evaluare acreditat industrial, care autorizează competenţa
lor să se ocupe de agenţii frigorifici în condiţii de siguranţă, în
conformitate cu o industrie recunoscută de caietul de sarcini de evaluare.
(pentru R32)
• Aparatul va trebui să fie depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea
mecanică care poate să apară.
• Nu instalaţi produsul în locuri unde zgomotul sau aerul cald de la unitatea
exterioară ar putea produce avarii sau deranja vecinii.
- Poate provoca probleme vecinilor.
• În cazul în care produsele de aer condiţionat LG Electronics NU sunt
instalate, reparate sau modificate de către un profesionist autorizat de
catre LG Electronics, garanţia este anulată.
- Toate costurile asociate cu reparaţiile devin apoi responsabilitatea
completă a proprietarului.
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Operare
• Nu vă expuneţi pielea direct la aerul rece pentru mult timp. (Nu staţi în
curent.)
- V-ar putea afecta sănătatea.
• Nu folosiţi aparatul pentru scopuri speciale, precum păstrarea alimentelor,
a operelor de artă etc. Produsul este un aparat de aer condiţionat de
folosit de către consumatori, nu un sistem de refrigerare de precizie.
- Există pericolul de avariere.
• Nu blocaţi orificiile de admisie sau evacuare a fluxului de aer.
- Produsul se poate defecta.
• Folosiţi o cârpă moale pentru a-l curăţa. Nu folosiţi detergenţi duri,
solvenţi, etc.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare ori de deteriorare a
componentelor din plastic.
• Nu atigeţi piesele de metal ale produsului când înlăturaţi filtrul de aer.
Sunt foarte ascuţite!.
- Există riscul să vă răniţi.
• Nu vă urcaţi pe produs şi nici nu puneţi ceva pe acesta. (pe unitatea
exterioară)
- Există pericolul să vă răniţi şi riscul de defectare a produsului.

Instrucţiuni de siguranţă

• Introduceţi întotdeauna filtrul în siguranţă. Curaţaţi filtrul la fiecare două
săptămâni sau mai des dacă este nevoie.
- Un filtru murdar reduce eficienţa aparatului de aer condiţionat şi ar putea
cauza funcţionarea defectuoasă a produsului sau deteriorarea sa.
• Nu introduceţi mâinile sau obiecte în orificiul de admisie sau în cel de
evacuare în timpul utilizării produsului.
- Componentele ascuţite, în mişcare, v-ar putea răni.
• Nu beţi apa care se scurge din echipament.
- Nu este igienic şi v-ar putea crea probleme grave de sănătate.
• Folosiţi un scaun sau o scară solidă când curăţaţi sau faceţi operaţiuni de
întreţinere a aparatului.
- Fiţi atenţi şi evitaţi să vă loviţi.
• Deservirea se va efectua numai recomandat de producătorul
echipamentului. Întreţinere și reparaţia care necesită asistenţă din partea
altor categorii de personal calificat se va efectua sub supravegherea
persoanei competente în utilizarea agenţilor frigorifici inflamabili. (pentru
R32)
• Acest produs nu este destinat utilizării lui de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără
experienţă și cunoștinţe decât în cazul în care sunt supravegheaţi sau
instruiţi asupra modului de utilizare a aparatului de către o persoană
responsabilă cu siguranţa lor.
- Copii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul de aer condiţionat.
• Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta minima de 8 ani și de
către persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
fără experienţă și cunoștinţe dacă sunt supravegheate sau instruite în
privinţa utilizării aparatului în condiţii de siguranţă și dacă au înţeles
pericolele posibile. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea și
întreţinerea nu trebuie realizate de către copii fără supraveghere.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special disponibil la unitatea
autorizatã de service.
• Nu atingeţi conducta de agent frigorific și conducta de apă sau alte părţi
interne în timp ce aparatul funcţionează sau imediat după operare.
- Acest lucru poate determina arsuri sau degerături.

8 Unitatea interioară

Înainte de funcţionare

Înainte de funcţionare
Pregătirea pentru utilizare
1. Contactaţi un specialist pentru instalare.
2. Folosiţi un circuit special.

Întrebuinţare
1. Expunerea directă la fluxul de aer pentru o perioadă lungă de timp ar putea fi dăunătoare pentru
sănătatea dvs. Nu expuneţi persoane, animale de companie sau plante la fluxul de aer direct
pentru perioade mari de timp.
2. Din cauza posibilităţii unei lipse de oxigen, aerisiţi camera când sunt utilizate şi dispozitive de
încălzit.
3. Nu folosiţi acest tip de aparat de aer condiţionat pentru scopuri speciale nespecificate (ex :
păstrarea unor mecanisme fine, alimente, animale de companie, plante sau obiecte de artă).
Acest tip de utilizare le-ar putea dăuna acestora.

Curăţarea şi întreţinerea
1. Nu atingeţi componentele metalice ale unităţii când scoateţi filtrul. Este posibil să vă răniţi în
muchii.
2. Nu folosiţi apă ca să curăţati interiorul aparatului de aer condiţionat. Expunerea la apă poate
distruge izolaţia, conducând la o posibilă electrocutare.
3. Înainte să curăţaţi unitatea, asiguraţi-vă că alimentarea şi tabloul electric sunt oprite. Ventilatorul
se roteşte la o viteză foarte mare în timpul funcţionării. Există posibilitatea de rănire dacă se
declanşează accidental alimentarea unităţii în timp ce curăţaţi piesele din interior.

Service-ul
Pentru reparare şi întreţinere, contactaţi service-ul autorizat.

LIMBA ROMÂNĂ
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Instrucţiuni de funcţionare

Instrucţiuni de funcţionare
Funcţionarea forţată
Procedurile de funcţionare, când din varii motive telecomanda nu poate fi folosită. Apasaţi comutatorul de
cadenţă (Buton pornit / oprit) timp de 2 secunde. Dacă doriţi să opriţi utilizarea, apăsaţi din nou comutatorul de
cadenţă.
<Caseta de plafon - 1-Directie>

Buton pornit / oprit

<Caseta de plafon - 2-Directie>

Buton pornit / oprit

<Seria Art Cool Gallery>

Buton pornit / oprit

<Consolă>

Buton pornit / oprit

* Funcþia poate fi schimbatã conform tipului de model.

Funcţia de repornire pe automat
În cazul în care alimentarea revine după întreruperea alimentării, repornirea pe automat este cea care asigură
funcţionarea în condiţiile anterioare.

10 Unitatea interioară

Întreţinere şi service

Întreţinere şi service
Caseta de plafon - 1-Directie (Tip grilaj)
!

ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda
o Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării.
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii
abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Fanta de
evacuare
a aerului

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării
unitaţii interioare.
Admisie aer

Filtrele de aer

Telecomanda cu fir
(accesoriu)

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie
verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des,
dacă este nevoie.

1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.
o Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a
scoate filtrul.

!
Suportul
Filtru cu plasmă
(opțional)

ATENŢIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi
componentele metalice ale unitaţii
interioare. Vă puteti răni.
2. Scoateţi filtrul cu plasmă (opţional).
o Deşurubaţi cele 2 şuruburi ale filtrului cu
plasmă (opţional).
3. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu
apă.
o Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă
şi detergent neutru.
o Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau
mai mult) filtrul se poate deforma.

Filtrul de aer

Carcasă TT : Stativ 6 EA
Carcasă TU : Stativ 4 EA

5. Instalaţi filtrul cu plasmă şi filtrul (opţional)
de aer.
SI

N NER

SCO
U R IN
CLB
ARGE
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o Nu folosiţi niciodată:
• Apă de peste 40 °C. Ar putea
provoca deformarea şi /sau
decolorarea.
• Substanţe volatile. Ar
putea deteriora
suprafeţele aparatului de
B en e
zen
aer condiţionat

4. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la
umbră.
o Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură
generată de foc.

Întreţinere şi service

Caseta de plafon - 1-Directie (Tip panou)
!

ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a
sistemului.

Panou, carcasa şi telecomanda
o Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării.
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii
abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Fanta de
evacuare
a aerului

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării
unitaţii interioare.

Admisie aer
Telecomanda cu fir
(accesoriu)

Filtrele de aer
Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie
verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des,
dacă este nevoie.

Filtru cu plasmă
(opțional)

1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.
o Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a
scoate filtrul.

!

ATENŢIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi
componentele metalice ale unitaţii interioare.
Vă puteti răni.
2. Scoateţi filtrul cu plasmă (opţional).
o Deşurubaţi cele 2 şuruburi ale filtrului cu
plasmă (opţional).
3. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu
apă.
o Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă
şi detergent neutru.
o Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau
mai mult) filtrul se poate deforma.

Filtrul de aer
Carcasă TT : Stativ 6 EA
Carcasă TU : Stativ 4 EA

o Nu folosiţi niciodată:
• Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca
deformarea şi /sau
decolorarea.
• Substanţe volatile. Ar
putea deteriora
suprafeţele aparatului de
SI
N NER
aer condiţionat
Be
n zene

12 Unitatea interioară

4. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la
umbră.
o Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură
generată de foc.
5. Instalaţi filtrul cu plasmă şi filtrul (opţional)
de aer.
SCO
U R IN
CLB
ARGE

Întreţinere şi service

Caseta de plafon - 2-Directie
!

ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a
sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda
o Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării.
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii
abrazive sau înălbitor.

NOTĂ
Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii
interioare.

Filtrele de aer

Fanta de
evacuare
a aerului

Telecomanda cu fir
(accesoriu)

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie
verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des,
dacă este nevoie.
Apăsaţi butonul
1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.
n Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a
scoate filtrul.

Suportul

!

ATENŢIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi
componentele metalice ale unitaţii
interioare. Vă puteti răni.
Filtrul de aer

3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la
umbră.
n Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură
generată de foc.
4. Instalaţi filtrul de aerlavabil.

LIMBA ROMÂNĂ

n Nu folosiţi niciodată:
• Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea şi /sau
decolorarea
• Substanţe volatile
Ar putea deteriora
suprafeţele aparatului
SI
N NER
de aer condiţionat
B en e
zen

2. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi
cu apă.
n Dacă praful se vede, spălaţi cu apă
călduţă şi detergent neutru.
n Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau
mai mult) filtrul se poate deforma.

SCO
U RIN
CLB
ARGE
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Întreţinere şi service

Caseta de plafon - 4-Directie
!

ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a
sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda
o Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării.
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii
abrazive sau înălbitor.

NOTĂ
Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii
interioare.

Filtrul
de aer

Fanta de
evacuare
a aerului

Preluarea
aerului

Telecomanda cu fir
(accesoriu)

Filtrele de aer
Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie
verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des,
dacă este nevoie.
Filtrul
de aer

Fanta de
evacuare
a aerului

Preluarea
aerului

Telecomanda cu fir
(accesoriu)

Suportul

1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.
n Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a
scoate filtrul.
Filtrul de aer

!
n Nu folosiţi niciodată:
• Apă de peste 40 °C.
Ar putea provoca deformarea şi /sau
decolorarea.
• Substanţe volatile
Ar putea deteriora
suprafeţele aparatului
SI
N NER
de aer condiţionat
B en

zene

ATENŢIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi
componentele metalice ale unitaţii interioare.
Vă puteti răni.

SC OU
RI N G C
CLBA
R G E RG C

2. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu
apă.
n Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă
şi detergent neutru.
n Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau
mai mult) filtrul se poate deforma.
3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la
umbră.
n Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură
generată de foc.
4. Instalaţi filtrul de aerlavabil.

14 Unitatea interioară

Întreţinere şi service

Caseta de plafon - Rotund
!

ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a
sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda
o Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării.
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii
abrazive sau înălbitor.
Filtrul de aer

NOTĂ
Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii
interioare.

Fanta de
evacuare
a aerului

Preluarea
aerului
Telecomanda cu fir
(accesoriu)

Filtrele de aer
Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie
verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des,
dacă este nevoie.

1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.
n Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a
scoate filtrul.

!

ATENŢIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi
componentele metalice ale unitaţii interioare.
Vă puteti răni.
2. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu
apă.
n Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă
şi detergent neutru.
n Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau
mai mult) filtrul se poate deforma.

Cârlig

3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la
umbră.
n Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură
generată de foc.
Cârlig

4. Instalaţi filtrul de aerlavabil.

SI

N NER

LIMBA ROMÂNĂ

n Nu folosiţi niciodată:
• Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea şi /sau
decolorarea
• Substanţe volatile
Ar putea deteriora
suprafeţele aparatului
B en
z ene
de aer condiţionat

S COU
RING C
C LBA
RG ERG C
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Întreţinere şi service

Unitate De Tubulatură & Unitate Cu Aport Aer Proaspăt
!

ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a
sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda
o Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării.
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii
abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării
unitaţii interioare.

o Nu folosiţi niciodată:
• Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea şi /sau
decolorarea
• Substanţe volatile
Ar putea deteriora suprafeţele
aparatului de aer condiţionat

Filtrul de aer
Filtrele de aer din partea din spate a unităţii interne (partea
de admisie) trebuie verificate şi curăţate la fiecare 2
săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

SI

B en

N NER

SCO
U RIN
CLB
ARGE

1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.
n Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a
scoate filtrul.

Filtru de aer

!
Filtru de aer
Gură de evacuare a aerului

Gură de evacuare a aerului

z ene

ATENŢIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi
componentele metalice ale unitaţii interioare.
Vă puteti răni.
2. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi
cu apă.
n Dacă praful se vede, spălaţi cu apă
călduţă şi detergent neutru.
n Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau
mai mult) filtrul se poate deforma.

Filtru de aer

3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la
umbră.
n Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură
generată de foc.
4. Instalaţi filtrul de aerlavabil.
Gură de evacuare a aerului

Filtru de aer

* Funcþia poate fi schimbatã conform tipului de model.

16 Unitatea interioară

Întreţinere şi service

De podea incastrata
!

ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a
sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda
o Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării.
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii
abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării
unitaţii interioare.

o Nu folosiţi niciodată:
• Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea şi /sau
decolorarea
• Substanţe volatile
Ar putea deteriora suprafeţele
aparatului de aer condiţionat

SI

Filtrul de aer

B en

z ene

N NER

SCO
U RIN
CLB
ARGE

Filtrele de aer din partea de jos a unităţii interne (partea de
admisie) trebuie verificate şi curăţate la fiecare 2 săptămâni
sau mai des, dacă este necesar.
Fanta de evacuare
a aerului

1. Curăţaţi filtrul cu un aspirator sau cu apă
caldă cu săpun.
• Dacă este foarte murdar, spălaţi-l cu o
soluţie cu detergent în apă călduţă.
• Dacă se utilizează apă fierbinte (50 °C
sau mai mult), este posibil ca filtrul să
se deformeze.
2. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la
umbră.

Filtrul de aer
Admisie de aer

3. Remontaţi filtrul de aer.

LIMBA ROMÂNĂ
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Întreţinere şi service

Seria Art Cool Gallery
!

ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreţinere, opriţi alimentarea principală a sistemului, deconectaţi
întrerupătorul de circuit şi deconectaţi cablul de alimentare.

Unitatea interioară
Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.

!

ATENŢIE

Nu utilizaţi niciodată una dintre următoarele soluţii.
• Apă de peste 40 °C. Pot provoca deformare şi decolare.
• Substanţe volatile. Suprafaţa aparatului de aer condiţionat poate fi deteriorată.
P o wd

er

G a s o li n e

Filtrele de aer
Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie
verificate şi curăţate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.
Pentru a scoate filtrele, consultaţi diagramele cu explicaţii pentru fiecare tip
de model. Curăţaţi filtrele cu un aspirator sau cu apă călduţă cu detergent
lichid. Dacă filtrul este foarte murdar, curăţaţi cu o soluţie din detergent şi apă
caldă. Uscaţi bine la umbră după spălare şi remontaţi filtrele.

Filtre cu plasmă
Filtrele cu plasmă din spatele filtrului de aer trebuie verificate şi curăţate cel puţin
odată la 3 luni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultaţi
diagramele cu explicaţii pentru fiecare tip de model. Curăţaţi filtrele cu un aspirator.
Dacă este murdar, spălaţi-l cu apă şi uscaţi-l bine la umbră, după care remontaţi-l.

Filtre dezodorizante
Îndepărtaţi filtrele dezodorizante din spatele filtrului de aer şi expuneţi-le la lumina
directă a soarelui timp de 2 ore. Apoi introduceţi aceste filtre în poziţia iniţială.

Scoaterea filtrelor
Tipul Art Cool :
Trageţi secţiunea frontală superioară a panoului frontal şi ridicaţi-o. Scoateţi filtrul ţinând de panoul frontal.
Ţinând apăsat butonul PUSH (ÎMPINGEŢI), trageţi de dispozitivul de prindere al filtrului pentru a scoate filtrul cu
plasmă. După curăţare uscaţi-l complet la umbră. Apoi introduceţi un filtru cu plasmă şi un filtru. Daţi deoparte
cârligul de prindere al panoului frontal pentru a închide panoul frontal.

Panou frontal

Filtru de aer

Filtru cu plasmă

!

ATENŢIE

Cârligul panoului frontal
Cârlig de prindere
Filtru de aer

Nu atingeţi filtrul cu plasmă în interval de 10 secunde de la deschiderea grilajului de admisie; poate conduce la electrocutare.

18 Unitatea interioară

Întreţinere şi service

Înlocuirea imaginii sau fotografiei

1. Opriţi funcţionarea aparatului şi 2. Trageţi ambele dispozitive de
apoi deschideţi partea
superioară a panoului frontal.

4. Scoateţi imaginea.

prindere ale părţii inferioare ale
panoului frontal, aşa cum se
observă în imaginea de mai jos.

5. Aşezaţi imaginea cu faţa în
jos, desfaceţi cadrul de
prindere şi apoi scoateţi banda
de protecţie.
Bandă de
protecţie

3. Împingeţi şi închideţi partea
superioară a panoului frontal şi
apoi trageţi partea de jos a
panoului frontal până când partea
superioară este bine fixată.

6. Aşezaţi imaginea/ fotografia
între imaginea scoasă şi
cadrul de prindere.
(Dimensiuni recomandate
fotografie/ imagine:
450 mm x 450 mm) Cadru de
prindere

450 mm

Cadru de
prindere

7. Închideţi cadrul de prindere şi
apăsaţi cu mâna banda de
protecţie pentru a asigura o
bună fixare a imaginii.

8. Introduceţi prin culisare
imaginea/ fotografia prin
lăcaşurile de fixare. Apăsaţi
uşor panoul frontal pentru a se
închide.

450 mm

9. Împingeţi ambele dispozitive
de prindere situate în partea
inferioară a panoului frontal.
Puneţi aparatul în funcţiune.

În cazul în care nu utilizaţi un cadru de prindere, vă recomandăm
ca imaginea/ fotografia să aibă următoarele dimensiuni:
522 mm x 522 mm

522 mm
522 mm
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Atunci când puneţi în funcţiune aparatul, performanţele acestuia
nu vor fi influenţate de faptul că aţi înlocuit imaginea/ fotografia.

Întreţinere şi service

Pentru Montare Pe Perete
!

ATENŢIE

Înainte de a realiza orice operaţie de întreţinere, opriţi alimentarea cu energie a sistemului.
Nu folosiţi niciodată următoarele :
• Apă cu temperatura mai mare de 40 °C.
Este posibil să cauzeze deformări şi/sau decolorări.
• Substanţe volatile.
Pot deteriora suprafeţele echipamentului de aer condiţionat.

P owd

er

G a s o li n e

Filtre de aer
Filtrele de aer aflate în partea din spate a grilajului frontal trebuie verificate şi
curăţate o dată la fiecare două săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru
a scoate filtrele din aparat, consultaţi diagrama explicativă corespunzătoare
modelului folosit. Curăţaţi filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun. Dacă
murdăria nu se poate îndepărta uşor, spălaţi-le cu o soluţie de detergent în apă
călduţă. După spălare, uscaţi filtrele bine, la umbră, şi apoi montaţi-le la loc.

Curăţaţi filtrul de aer
Curãţaţi filtrul de aer la fiecare 2 sãptãmâni sau mai des dacã este necesar.
1. Opriţi aparatul și scoateţi cablul de alimentare
2. 5~24 kBtu/h : Ţineţi clapeta filtrului de aer, ridicaţi-o ușor.
30~36 kBtu/h : Deschideţi panoul frontal.
30~36 kBtu/h

5~24 kBtu/h

Buton pornit / oprit

Filtru de aer
Grilă frontală

Grilă frontală

Receptor
de semnal
Afişaj
Fante de ieșire a aerului
Deflector aer (Fantă verticală
și paletă orizontală)

Fante de
ieșire a aerului

Buton pornit / oprit

Receptor de semnal
Indicator luminos
Filtru de aer de funcționare
Palete orizontale
Lamele verticale

* Funcþia poate fi schimbatã conform tipului de model.
3. 5~24 kBtu/h : Ţineţi mânerul filtrului de aer, ridicaţi-l ușor și scoateţi-l din aparat.
30~36 kBtu/h : Trageţi de ușor, spre înainte, de eticheta filtrului pentru a scoate filtrul de aer.
5~24 kBtu/h

30~36 kBtu/h

*Funcţia poate fi schimbatã conform tipului de model.
4. Curăţaţi filtrul cu un aspirator sau cu apă călduţă.
- Dacă mizeria este greu de îndepărtat, spălaţi filtrul în apă călduţă cu detergent.
5. Uscaţi filtrul la umbră.

NOTĂ

Filtrul de aer se poate rupe cand acesta este încovoiat.

20 Unitatea interioară

Orificii de admisie
a aerului

Întreţinere şi service

Convertibil
!

ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a
sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda
o Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării.
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.

NOTĂ
Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii interioare.
P o wd

o Nu folosiţi niciodată:
• Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea
• Substanţe volatile
Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat

er

G a s o li n e

FILTRELE DE AER
Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des,
dacă este nevoie.
1. Ridicaţi panoul de acces frontal şi trageţi uşor în faţă fişa filtrului pentru a scoate filtrul.
2. Curăţaţi filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.
• Dacă mizeria persistă, spălaţi cu o soluţie cu detergent în apă călduţă.
• Dacă se utilizează apă fierbinte (40 °C sau mai mult), este posibil să se deformeze.
3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine la umbră.
4. Remontaţi filtrul de aer.

Fantă verticală
Fantă orizontală
Gură de
evacuare a aerului

Filtre de aer
(în spatele panoului frontal)
Gură de
admisie a aerului
LIMBA ROMÂNĂ
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Întreţinere şi service

Consolă
!

ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreţinere, opriţi alimentarea principală a sistemului, deconectaţi
întrerupătorul de circuit şi deconectaţi cablul de alimentare.

Curăţarea panoului şi a filtrelor
Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.

!

ATENŢIE

Nu utilizaţi niciodată unul dintre următoarele
• Apă de peste 40 °C. Pot provoca deformare şi decolare.
• Substanţe volatile. Suprafaţa aparatului de aer condiţionat poate fi deteriorată.

Filtrele de aer
Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie
verificate şi
curăţate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.
Pentru a scoate filtrele, consultaţi diagramele cu explicaţii de mai jos.
Curăţaţi filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.
Dacă mizeria nu se îndepărtează cu uşurinţă, spălaţi cu o soluţie cu
detergent în apă călduţă.
Uscaţi bine la umbră după spălare şi remontaţi filtrele.

Filtrul anti-alergii
Îndepărtaţi filtrul anti-alergii din spatele filtrului de aer şi expuneţi-l la
lumina indirectă a soarelui timp de 2 ore. Apoi introduceţi aceste filtre
în poziţia iniţială.

Scoaterea grilajului
1. Deschideţi grilajul frontal trăgând în faţă
2. Apoi scoateţi racordul grilajului din canelura din panoul frontal.
3. Apoi scoateţi cele 2 balamale ale grilajului din canelurile din panoul frontal.

Scoaterea filtrelor
1. Trageţi uşor în jos fişa filtrului pentru
a scoate filtrul de aer.
2. Menţineţi fişele cadrului şi scoateţi
cleştii din cele 4 locaşuri.

22 Unitatea interioară

Întreţinere şi service

Cand aparatul de aer condiţionat nu va fi utilizat mai mult timp
Când urmează să nu se folosască timp
îndelungat
Utilizati aparatul de aer conditionat la
următoarele setări pentru 2 -3 ore.
• Tipul de funcţionare: modul de funcţionare
a ventilatorului
• Acesta va usca mecanismele interne.
Decuplaţi tabloul electric.

Când aparatul de aer condiţionat urmează să
fie folosit din nou
Curăţaţi filtrul de aer şi instalaţi-l în
unitatea interioară

Verificati ca fantele de admisie aer şi
evacuare aer ale unităţii
interioare/exterioare să nu fie obturate.

ATENŢIE
Decuplaţi tabloul electric când aparatul de
aer condiţionat nu va fi utilizat mai mult timp.
Praful se poate aduna şi poate provoca incendiu.

Verificaţi ca firul de împământare să fie
conectat corect.

Informaţii ajutătoare
Filtrele de aer şi factura dvs. de electricitate
Dacă filtrele se îmbâcsesc de praf, capacitatea de
răcire va scădea, iar 6 % din electricitatea folosită
pentru utilizarea aparatului se va risipi.

Sfaturi cu privire la funcţionare
Nu suprarăciţi încăperea.

Nu este benefic pentru
sănătate şi risipeşte
electricitatea.

Asigurati-vă că uşile şi
ferestrele sunt închise etanş.

Păstraţi constantă
temperatura camerei.

Nu lăsaţi lumina soarelui să
pătrundă direct în cameră
când aparatul de aer
condiţionat este în funcţiune.

Reglaţi direcţia fluxului de aer
pe verticală şi orizontală,
pentru a asigura temperatura
uniformă în cameră.

Curăţaţi periodic filtrul de
aer/lavabil.

Aerisiţi camera.

Dacă filtrele sunt blocate,
fluxul de aer este redus, iar
răcirea şi dezumidificarea
sunt şi ele reduse. Curaţaţi-l
cel puţin odată la 2
săptămâni.

Deoarece ferestrele sunt
păstrate închise, este
necesară aerisirea camerei
din când în când.
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Evitaţi pe cât posibil
deschiderea uşilor şi
ferestrelor, pentru a păstra
aerul rece în cameră.

Trageţi jaluzelele şi perdelele.

Întreţinere şi service

Înainte de a contacta service-ul...
Sfaturi privind diagnosticarea problemelor! Economisiţi timp şi bani!
Verificaţi următoarele puncte inainte de a solicita reparaţii sau service…
Daca funcţionarea defectuoasă persistă, vă rugăm să contactaţi dealer-ul dvs.

Aparatul de aer
condiţionat nu
funcţionează.

Camera are un miros
specific.

Se pare că procesul de
condensare provoacă
scurgeri de la aparatul
de aer condiţionat.

Aparatul de aer condiţionat
nu funcţionează timp de
aprox. 3 minute după
repornire.

• Aţi făcut vreo
greşeală la utilizarea
temporizatorului?
• Este siguranţa arsă
sau a fost tabloul
electric deconectat?

• Verificaţi dacă acesta
nu este un miros de
umezeală de la
pereţi, covoare,
mobilier sau hainele
din cameră.

• Fenomenul de
condensare are loc
atunci când fluxul de
aer din aparatul de
aer condiţionat
răceşte aerul cald din
cameră.

• Acest lucru se
datorează
dispozitivului de
protecţie al
mecanismului.
• Aşteptaţi aprox. 3
minute şi va începe
să funcţioneze.

Nu răceşte sau
încălzeşte eficient.

Funcţionarea aparatului
de aer condiţionat
produce zgomot.

Dacă se aude un zgomot
care seamănă cu
producerea unei crăpături.

Afişajul telecomenzii
este slab sau lipseşte.

• Este filtrul de aer
murdar? A se vedea
instrucţiunile de
curăţare a filtrului de
aer/lavabil.
• Este posibil ca în
cameră să fi fost foarte
cald când aparatul de
aer condiţionat a fost
pornit. Aşteptaţi ca să
răcorească.
• A fost setată corect
temperatura?
• Sunt fantele de admisie
sau evacuare ale
unităţii interioare
obturate?

• Dacă este un zgomot
care seamănă cu apa
curgând.
- Este sunetul pe care il
face freonul care
curge în interiorul
unităţii aparatului de
aer condiţionat.
• Dacă zgomotul
seamănă cu al aerului
comprimat eliberat în
atmosferă.
- Este sunetul apei de
dezumidificare,
procesată în interiorul
aparatului de aer
condiţionat.

• Acest zgomot este
generat de dilatarea/
contractarea panoului
frontal, etc. din cauza
schimbărilor de
temperatură.

• Sunt bateriile
consumate?
• Sunt bateriile introduse
în direcţiile (+) şi (-)
opuse?

NOTĂ
• REZISTENT LA APĂ: partea exterioară a acestui aparat de aer condiţionat este REZISTENTĂ LA APĂ.
Partea interioară nu este rezistentă la apă şi trebuie ferită de apa în exces.
• Unele funcţii pot să nu fie acceptate, în funcţie de model.

24 Unitatea interioară

