


Aceste aparate sunt bunuri valoroase. Pentru a va proteja drepturile dumneavoastra va rugam 
sa lasati technicieni avizatati sa va faca instalarea.
Acest manual este universal pentru majoriatea modelelor de aer conditionat de tip split fabricate de producator. 
Aspectul aparatelor poate diferi de la model la model, iar modelul cumparat de dumneavoastra poate fi un pic
diferit fata de cel prezentat in manual, dar asta nu va afecta buna functionare a acestuia.
Va rugam cititi cu atentie sectiunile care corespund aparatului dumneavoastra si tineti manualul la indemana  
pentru consultari ulterioare.

Cuprins

Observatii
Acest aparat nu este destinat uzului de catre copii sau persoane cu handicap fara supervizare;
Copiii trebuie tinuti sub observatie pentru a nu se juca cu acest aparat.
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Instructiuni pentru utilizator
Denumirea partilor componente si functiile lor
Operarea si descrierea functiilor telecomenzii
Folosirea telecomenzii
Operarea pe cald
Metode de intretinere
Cand sunati la service
Speram sa stiti urmatoarele cand utilizati aparatul
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* Numai unitatile autorizate pot face montajul acestor aparate    

1. Nu amplasati unitatile in locuri unde pot exista 
scurgeri sau scapari de gaze 

Impamantarea

Asigurati-va ca priza in care puneti aparatul are 
impamantare 

Dupa concetarea firelor intre unitatea interioara si exterioara 
vaerificati daca conexiunea nu este slaba prin tragerea fara 
prea multa forta de cabluri

O conectare foarte slaba poate produce incendiu

Asigurati-va ca impamatarea sa fie efectuata corespunzator

Cablul de impamantare de pe aerul
conditionat trebuie sa fie conectat bine
la impamantare
Conectarea necorespunzatoare 
poate cauza socuri electrice

Instructiuni de operare

S K

Nu apasati, trageti, stricati, incalziti 
sau modificati cablul de alimentare.

Se pot cauza socuri electrice, incendii, etc. 
Daca cablul este defect sau trebuie inlocuit din
alte motive, asigurati-va ca acest lucru va fi  
efectuat de personalul autorizat

Nu opriti niciodata aparatul prin
 scoaterea din priza

Aceasta actiune poate cauza socuri electrice
sau pericol de incendiu

Nu conectati cablul de alimentare la un stecher 
intermediar. Utilizarea de prelungitoare este
strict interzisa. Nu este permis de asemenea 
utilizarea altor echipamente electronice
in aceaiasi priza

Se pot produce socuri electrice, supra incalzire, 
incendii sau alte accidente.

Nu atingeti cablul cu mainile ude

Poate cauza socuri electrice

Inainte de a introduce cablul de
alimentare, asigurati-va ca nu este 
praf sau ca firul este intact 

Daca exista praf 
pe priza sau stecher
cablul este rup, 
se pot produce
socuri electrice 
sau incendii.

Fir de 
cupru

Nu folositi sigurante cu o capacitate
diferita sau alte fire metalice

Utilizarea firelor metalice sau cupru la sigurante
poate cauza defecte de operare sau incendii

Va rugam cititi cu atentie manualul inainte de folosirea acestuia pentru a asigura o utilizare corespunzatoare.

Instructiuni de instalare

In caz de acumulare de gaze se pot produce incendii Absenta impamantarii poate duce la socuri electrice 
sau alte pericole

Gresit!
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*Instructiuni de utilizare*

* Numai unitatile autorizate pot face montajul acestor aparate    

1. Nu amplasati unitatile in locuri unde pot exista 
scurgeri sau scapari de gaze 

Impamantarea

Asigurati-va ca priza in care puneti aparatul are 
impamantare 

Dupa concetarea firelor intre unitatea interioara si exterioara 
vaerificati daca conexiunea nu este slaba prin tragerea fara 
prea multa forta de cabluri

O conectare foarte slaba poate produce incendiu

Asigurati-va ca impamatarea sa fie efectuata corespunzator

Cablul de impamantare de pe aerul
conditionat trebuie sa fie conectat bine
la impamantare
Conectarea necorespunzatoare 
poate cauza socuri electrice

Instructiuni de operare

S K

Nu apasati, trageti, stricati, incalziti 
sau modificati cablul de alimentare.

Se pot cauza socuri electrice, incendii, etc. 
Daca cablul este defect sau trebuie inlocuit din
alte motive, asigurati-va ca acest lucru va fi  
efectuat de personalul autorizat

Nu opriti niciodata aparatul prin
 scoaterea din priza

Aceasta actiune poate cauza socuri electrice
sau pericol de incendiu

Nu conectati cablul de alimentare la un stecher 
intermediar. Utilizarea de prelungitoare este
strict interzisa. Nu este permis de asemenea 
utilizarea altor echipamente electronice
in aceaiasi priza

Se pot produce socuri electrice, supra incalzire, 
incendii sau alte accidente.

Nu atingeti cablul cu mainile ude

Poate cauza socuri electrice

Inainte de a introduce cablul de
alimentare, asigurati-va ca nu este 
praf sau ca firul este intact 

Daca exista praf 
pe priza sau stecher
cablul este rup, 
se pot produce
socuri electrice 
sau incendii.

Fir de 
cupru

Nu folositi sigurante cu o capacitate
diferita sau alte fire metalice

Utilizarea firelor metalice sau cupru la sigurante
poate cauza defecte de operare sau incendii

Va rugam cititi cu atentie manualul inainte de folosirea acestuia pentru a asigura o utilizare corespunzatoare.

Instructiuni de instalare

In caz de acumulare de gaze se pot produce incendii Absenta impamantarii poate duce la socuri electrice 
sau alte pericole

Gresit!
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Instructiuni de demontare si reparare

* Cand este necesara demontarea sau repararea aparatului, va rugam luam legatura cu service-ul autorizat.
* In caz de evenimente neprevazute (miros de ars), va rugam opriti aparatul imediat, scoateti din priza cordonul de alimentare

Nu va asezati pe unitatea exterioara 
si nu asezati obiecte pe ea.

Caderea acesteia
sau a eventualelor obiecte 
poate cauza accidente

Incercati ca razele soarelui sau aerul 
cald sa nu patrunda in incapere

In timpul functiei racire, draperiile sau perdelele
trebuie trase pentru a bloca razele soarelui

Incercati sa minimizati eventualele
surse de caldura in timpul racirii

Scoateti sursele din camera.

Verificati suportii aparatului cu atentie

In caz de defecte, suportii aparatului trebuie reparati
imediat pentru a preveni caderea unitatii care poate
cauza accidente grave

Scoteti cablul din priza cand aparatul 
nu se foloseste un timp indelungat

Nu stati in jetul puternic de aer rece
prea mult timp

Poate cauza discomfort 
si poate fi daunator sanatatii
dumneavoastra.

Nu introduceti bete sau sarme in 
ventilatoare.

Deoarece ventilatorul opereaza la viteze foarte mari 
se pot produce accidente.

Ajustati directia jetului de aer corect

Ajustati in asa fel incat sa mentineti  o temperatura
constanta in camera.

Nu folositi aparate cu combustie
in aceiasi camera cu aparatul

Se pot produce combustii incomplete ale acestora

Nu folositi insecticide sau vopseluri
sau alte pulverizatoare inflamabile
in aropierea sau direct pe aparat.

Se pot produce incendii.

lipsa de 
oxigen!

Cand este absolut necesari sa folositi 
aceste surse in aceiasi incapere 
ventilati incaperea din cand in cand
pentru a preveni lipsa de oxigen

Ventilatia insuficienta poate duce
la lipsa oxigenului sau alte pericole

Inainte de a curata aparatului 
opriti alimentare curentului inainte
Nu curatati niciodata cand ventilatorul 
acestuia ruleaza la viteze mari

Nu atasati, agatati sau depozitati
articole pe aparat

Puteti provoca caderea aparatului si se pot produce
accidente

Nu spalati aparatul cu apa

Se pot produce socuri electrice.

Nu folositi urmatoarele substante:

E foarte cald!

Periculos!

Apa fierbinte(over 40 0C)
Folosirea apei fierbinte va deforma aparatul  
sau ii va diminua intesitatea culorii
Gaz, diluant, benzen sau agenti de polisare, etc

Aceste substante pot deforma aparatul sau pot 
provoca zgarieturi.

Inainte de a scoate cablul asigurati-va ca aparatul
este oprit

MANUAL
Aer conditionat de tip split



Acest buton poate fi folosit ca o masura de urgenta atunci cand 
nu mai aveti telecomanda disponibila sau defecta

Apasati usor ambele laturi ale grilajului in partea 
inferioara si trageti spre dumneavoastra
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Inchiderea
Apasati pe grilaj si dupa pe laturi in partea inferioara

* Nota: Nu deschideti grilajul la un unghi mai mare de 60 grade. Nu trageti cu prea multa forta.

Deschiderea

Operarea aparatului

Gura de ventilatie

Intrare aer
Pe laterale si in spate

Tub pt. refrigerant
Cabluri electrice

Deoarece sunt multe modele, functii si designul poate varia, va vom prezenta doar cele mai importante

Aerul este suflat pe aici

Grilaj retur aer
Aspira aerul interior

Fanta de ajustare a jetului
de aer dreapta/stanga

Fanta ventilare

Filtru de aer

Indeparteaza praful sau mizeria din aer

Cablu
de alimentare

Telecomanda

Scurge apa deumidificata din aer

Unitatea interioara

Butonul de oprare de urgenta

Fanta de ajustare a jetului
de aer sus/jos

Senzor de detectare temperatura

Tub de scurgere

Unitate exterioara

*Numele partilor componente si functiile acestora*

d

Aer conditionat de tip split
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AUTO

ON
OFF

COOL

DRY
HEAT
FAN

SLEEP
LAMP

TURBO
CLEAN
HOLD

MODE TEMP

ON/OFF

SWING

   TIMER     HOLD SLEEP

FAN SPEED

LAMP CLEAN   TURBO

AIR FLOW
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Figurile de mai sus au scop explicativ dar sunt aratate numai partile importante

              

Indicator deumidificare

Indicator racire

Indicator timp

Indicator SLEEP

Receptorul
telcomenzii

Indoor fan motor running indicator

Auto mode indicator

Flap swinging indicator

           Indicator racire
In cooling-only model,it changes
to fan operation(indicator        )

   Fan speed indicator
In high speed,it indicates
In middle speed,it indicates
In low speed,it indicates

Figura 2

Figura 1

Figura 3

Receptorul semnalului telecomenzii

Indicator de functionare

Display digital 
Arata setarile: temperatura,
timp sau codul erorii aparatului

Indicator timp

Indicator SLEEP
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*Functiile si operarea telecomenzii *

NOTA:
* Figurile de mai sus au scop explicativ dar sunt aratate numai partile importante.

* Cand modul TURBO e activat, temperatura camerei nu mai este monitorizata de aparat si functionarea este continua. Daca vi se parea prea cald
sau prea frig, va rugam opriti acest mod de operare

Atentie:
Aceasta telecomanda este tipul general al companiei noastre si poate fi folosit pentru multe din aparatele produse de noi 
Ne cerem scuze daca exista butoane pe telecomanda dumneavoastra ce nu apara in aceasta descriere

La fiecare apasare a unuia dintre butoanele telecomenzii se transmite
un semnal. Cand semnalul este transmis corect indreptand
telecomanda spre aparat se va auzi un semnal sonor.AUTO

ON
OFF

COOL

DRY
HEAT
FAN

SLEEP
LAMP

POWER
CLEAN
HOLD

MODE TEMP

ON/OFF

SWING Air Flow

   TIMER     HOLD SLEEP

FAN SPEED

LAMP CLEAN   HI POWER

Modul de trasmitere

AUTO

ON
OFF

COOL

DRY
HEAT
FAN

SLEEP
LAMP

TURBO
CLEAN
HOLD

MODE TEMP

ON/OFF

Buton SLEEP
Acest buton porneste modul SLEEP (somn)

Butonul VITEZA VENTILATOR
Acest buton seteaza viteza ventilatorului

Butonul HOLD
Acest buton se foloseste pentru blocarea
sau deblocarea tastaturii

Buton TIMER 
Acest buton este folosit la activarea sau
dezactivarea cronometrului.

Buton TURBO 
Acest buton activeaza modul TURBO

(Nu functioneaza in AUTO,USCAT si VENTILATIE

Indicator TIMP
Indica timpul cronometrului

Indicator temperatura.
Indica temperatura setata.

Buton ON/OFF
Butonul de pornire oprire a aparatului

Indicator UNGHI VENTILATIE
Indica directia jetului de aer

Indica viteza de ventilatie

Indica functionarea modului SLEEP

Indicator MOD OPERARE
Indica modul de operare curenta

SWING

   TIMER     HOLD SLEEP

FAN SPEED

LAMP CLEAN

Selectare MOD OPERARE
Acest buton selecteza modul de operare
AUTO,RECE,USCAT,CALD,VENTILATIE.

Indicator viteza ventilator

Indicator SLEEP

Indicator TURBO
Indica in timpul modului TURBO.

Butonul SETARE TEMP.
Acest buton seteaza temperatura

   TURBO

Indicator blocare tastatura.

AIR FLOW

Acest buton se foloseste pentru selectia directiei
jetului de aer DREAPTA / STANGA 
Fantele se vor misca sau se vor oprii
(Numai pentru modelul cu jet de aer tridimensional)

DIRECTIA JETULU DE AER

Buton UNGHI VENTILATIE
Acest buton schimba directia jetului de aer: natural,
oscilant sau jet focalizat.

* 

MANUAL
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*Folosirea telecomenzii*
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Setare timp oprire
Prin setarea unei ore de oprire, aparatul se va stinge la acea ora.

Setare timp pornire
Setand timpul pentru pornirea aparatului, acesta va porni automat la ora setata.

Metoda 2: Oscilare Orizontala si verticala automata (model jet tridimensional)
Ajustati directia cu ajutorul telecomenzii. Moduri: FIX sau OSCILANT stanga/dreapta

Operarea aparatului in modurile selectate
1.Indreptati telecomanda catre aparat, apasati butonul ON/OFF, apoi apasati butonul MODE si selectati modul dorit
 AUTO, RECE(COOL),USCAT(DRY),CALDURA(HEAT), SAU VENTILATIE (FAN).
2. Apasati butonul SETARE TEMPERATURA pentru a creste sau descreste temperatura pana cand cea dorita
  este afisata.Temperatura poate fi setata intre 16°C si 32°C.
    (Va fi setata automat la 25°C si nu va putea fi schimbata in timpul modurilor AUTO si USCAT.)
3.Apasati butonul VITEZA VENTILATOR SI SELECTATI VITEZA DORITA: MICA,     MEDIE       MARE
   si Auto.
    (Va fi setat pe viteza MICA automat in modul de functionare DRY "USCAT".)
4. Apasati butonul SWING pentru a alege directia SUS/JOS a jetului de aer in unul din urmatoarele moduri:
    natural: indica "    "), oscilant(indica"    " pulsant) , jet focalizat (indica "    ").
    Va fi setat pe JET FOCALIZAT automat in modul DRY (USCAT)

Apasand butonul TURBO in timpul modului COOL sau  HEAT, viteza ventilatorului va fi setata automat pe HIGH. 
Apasand iar pe TURBO pentru a il anula. 
Nota: in timpul modului TURBO nu poate fi schimbata viteza ventilatorului.

Ajustati manual directia prin mutarea stanga / dreapta a fantei.  

Atentie: Inainte de aceasta opratiune opriti aparatul ! 

TIMER (CRONOMETRU)

OPERARE TURBO

1. In timpul functionarii aparatului, apasati butonul TIMER si aparatul va intra in modul stingere la timp setat.

2. Apasati de mai multe ori pe butonul TIMER pentru setarea timpului dorit. Timpul poate fi setate intre 1 si 24 de ore
La fiecare apasare de buton indicatorul se va schimba dupa cum urmeaza:
    1 *  2  *  ........ * 24 * anulare  (fara indicativ) * 1.
3. Dupa setarea timpului, indicativul numeric va scadea cu cate 1 la fiecare ora trecuta.

 Indicativul arata timpul ramasa pana la oprire.

1. Cand aparatul este in standby(oprit), apasati butonul timer pentru a seta timpul la care doriti sa porneasca .

2.Apasti butonul timer de cate ori eset nevoie pentru a seta timpul de pornire. Timpul se poate seta in intervalul 1-24
La fiecare apasare de buton, indicatorul se va schimba dupa cum urmeaza:
   1 *  2  *  ........ * 24 * anulare (fara indicator) * 1.
3. Dupa setarea timpului, numul afisat va scadea cu 1 la fiecare ora trecuta

Numarul afisat indica timpul ramas pana la pornire.

AJUSTAREA JETULUI DE AER DREAPTA/STANGA
Metoda 1: Manual
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* Cand semnalul telecomenzii devine slab si unitatea nu mai primeste
comenzile corespunzator, sau daca afisajul telecomenzii este slab 
in intesitate, va rugam deschideti capacelul bateriilor si inlocuiti 
cu unele noi.
* Polii negativi si pozitivi trebuie sa se potriveasca cu cei de pe telcomanda
* Folositi baterii de acelasi tip pentru inlocuire
* Daca nu folositi telecomanda mai mult timp, scoateti bateriile pentru
a preveni scurgerea acestora in interiorul telecomenzii si defectarea acesteia

* Daca telecomanda afiseaza ceva anormal, scoateti bateriile pentru
a reseta ecranul.

INLOCUIREA BATERIILOR

Folositi acest mod pentru a reduce zgomotul in timpul somnului, etc.
Apasand butonul SLEEP, zgomotul unitatii interioare scade.
Apasand iar, se anuleaza operatiunea anterioara
Nota. 
* Folositi modul SLEEP cand mergeti la culcare. Daca folositi acest mod in tim,pul zilei, eficienta este redusa 
deoarece temperatura ambientala este prea mare. (modul COOL)
* In timpul modului de racire, temperatura camerei va fi crescuta gradual cu 2 0 C mai mult decat temperatura 
setata inaintea modului SLEEP. 
* In timpul operarii pe cald, temperatura camerei va scadea cu 5 C gradual mai jos decat temperatura setata initial.0

*Caracteristicile functiei de incalzire*

* Aparatul absoarbe caldura din exterior si o transfera in interior pentru a incalzi camera.
* Este nevoie de un interval relativ scurt pentru ca  circularea de aer cald sa incalzeasca camera.
* Cand temperatura exterioara este foarte scazuta, aparatul poate fi folosit impreuna cu alte surse de caldura,
dar este necesara o ventilatie corespunzatoare pentru a asigura buna functionare a aparatului si prevenirea accidentelor.

Principii de baza si performante

Dezghezarea

Cand temperatura exterioara este foarte scazuta si umiditatea crescuta, se va produce inghet pe schimbatorul de caldura
de caldura al unitatii exterioare, ceea ce poate avea un impact negativasupra efficientei la incalzire. In acest caz,
functia de dezghetare automata va intra in functiune. Functia de incalzire se va opri pentru 5-10 min pentru a se face 
dezghetarea.
* Ventilatoarele unitatilor interioare si exterioare vor fi oprite.
* In timpul dezghetarii, unitatea externapoate genera abur. Este cauza dezghetarii si nu este o problema

* Dupa procesului de dezghetare, operatiunea de incalzire este reluata.

FUNCTIA SLEEP (SOMN)

Anularea timerului 
Pentru a anula cronometrul, apasati butonul TIMER pana la pozitia 24 si apoi inca o data. 

Deschideti
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Grounding 
terminal

Setati temperatura la 30 de grade Celsius pe modu0

de ventilatie si lasati sa functioneze jumatate de zi.

Opriti aparatul si scoateti cablul de alimentare
din priza.

Aparatul va consuma cam 5W dupa ce este oprit.
Pentru a salva energie si pentru siguranta
va sfatuim sa scoateti cablul de alimntare din priza 
in timpul sezonului non-operational.

Curatati si instalati filtrul de aer.

Curatati unitatea interna si externa.

Scoateti bateriile din telecomanda.

Verificati daca exista materiale care sa  
blocheze intrarea si iesirea din ventilatoarele
unitatii interioare si exterioare.

Verificati daca standul aparatului este ruginit 
sau corodat.

Verificati filtrul de aer care trebuie sa fie curat.

Conectati cablul de alimentare.

Introduceti bateriile in telecomanda.

Pentru a usca interiorul unitatii.

Dupa sezonul de folosire.

Verificati daca
aparatul este 
fixat 
corespunzator.

Curatarea filtrului de aer - se va face la intervale de 2 saptamani.

In timpul sezonului de folosire.

Nota:
Daca filtrul de aer este blocat de praf sau murdar, 
performantele de incalzire si racire ale aparatului vor fi
afectate, se va auzi zgomot si consumul de curent electric
va creste. De aceea este indicat sa curatati regulat filtrul.

Inaintea sezonului de folosire.

Aparatul trebuie sa fie inchis si scos din priza inante sa se faca opetariunea 
de mentinere.

Indepartati filtrul de aer din aparat.

*Apasati usor partea inferioara a grilajului
si ridicati capacul.
* Trageti usor filtrul inspre dumneavoastra.

Curatarea filtrului.

Daca filtrul este foarte murdar folositi apa calda(30 de grade 
celsius). Lasati sa se usuce dupa spalare.0

Nota:
*Do not use boiling water to clean the screen.
*Nu uscati filtrul deasupra focului sau in cuptor.
*Nu exercitati prea multa forta cand scoateti si cand puneti la loc filtrul.

Instalarae filtrului de aer.

Operarea aparatului fara filtrul de aer va determina murdarirea interiorului aparatului 
ceea ce ar putea afecta buna functioanre a aparatului.

Curatarea aparatului de aer conditionat.

* Folositi o carpa moale si uscata pentru a sterge aparatul.
sau folositi un aspirator pentru a atrage praful.
* Daca aparatul este foarte murdar, folositi o carpa moale 
inmuiata in solutie de detergent.

* Metode de intretinere*
MANUAL
Aer conditionat de tip split *



*Apelarea service-ului*

Daca aparatul nu opereaza corespunzator
chiar dupa verificarile sugerate mai sus, daca
mai aveti indoieli dupa consultarea paginii 11
, opriti aparatul si contactati distribuitorul.

Va rugam sa verificati urmatoarele aspecte inainte de a suna la service.

Aparatul nu functioneaza deloc.
Cablul de alimentare 
este in priza?

Timerul este setat 
pe pozitia ON?

Este pana de curent?
failure or a blown 

Performante slabe la racire sau incalzire.

Temperatura din camera 
este cea dorita?

Filtrele de aer sunt
curate?

Ferestrele si usile
sunt inchise?

Razele soarelui bat 
direct in camera?

Performate slabe la racire.
Aveti o sursa de 
caldura in camera?

Sunt prea multe 
persoane in camera?

Temperatura din camera nu poate fi 
controlata- este prea cald sau prea frig.

Este setarea temperaturii in camera in pozitia 
"CONT"?

In modul "CONT" , aparatul opereaza in  continuu fara
sa tian seama de temperatura din camera.

Temp dorita

Daca observati probleme in timpul operarii, sau cand ati oprit aparatul si l-ati reaprins dupa 3 minute si problemele
nu au disparut:

Cazuri in care trebuie sa contactati service-ul.

Scoateti din priza aparatul si informati service-ul in situatiil eurmatoare:

Siguranta arsa.

Fuse often blow off

Cablul este foarte fierbinte . Cablul este rupt sau ciupit.

Se observa interferente la TV , radio 
sau alte aparate.

Switch dose not actuate surely

Siguranta se 
arde des.

Trec 3 
minute?

Zgomot puternic se aude in timpul 
operarii.
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*Aveti in vedere urmatoarele

cand utilizati aparatul.*

Se intampla acest lucru daca aparatul este utilizat pentru mult
timp in conditii de umiditate.

Unitatea nu se poate reapinde imediat dupa stingere.

Nu porneste
Va rugam asteptati
3 minute .

O protectie de 3 minute este incorporata in micro-computerul aparatului
 automat.

Nu iese aer la operarea pe cald.
Aerul este oprit pentru a preveni suflul de aer rece pana cand
rezistenta incalzeste aerul( 2-5 minute).
( HOT KEEP)

Aerul nu iese intre 6-12 minute pe functia de incalzire. Cand temperatura exterioara este scazuta si umiditatea crescuta
cateodata se produce dezghetarea automata . Va rugam asteptati
dezghetarea, abur sau apa vor iesi din unitatea exterioara

Nu iese are la operarea pe DRY (uscat) Ventilatorul interior se opreste cateodata pentru a preveni vaporii 
de umezeala si pentru a conserva energia

Iese un abur la operarea pe RECE.
Acest fenomen se produce cand temperatura si umiditatea din
 camera sunt foarte crescute, dar vor disparea imediat ce
 temperatura si umiditatea scad

Iese un aer cu miros specific. Este mirosul de cosmetice sau tutun impregnate in unitate.

Se aude un zgomot puternic. Este cauzat de refrigerantul care circula in interiorul unitatii.

Operarea nu poate fi reluata chiar daca a revenit tensiunea in priza.

Se aude un zgomot puternic dupa oprire sau dupa scoaterea 
din priza.

Memoria micro-computerului este stearsa. Operati din nou
telecomanda pentru a reporni aparatul.

Nu sunt receptioante semnalele telecomenzii.

Se poate intampla acest lucru cand aparatul este expus razelor 
directe ale soarelui sau luminii puternic. Reduceti lumina.

Se umezeste grilajul exterior.

Reaprinderea se afce dupa 3 minute de la oprire pentru a proteja
aparatul.

Este cauzat de expansiunea sau contractarea plasticului.
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