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NORME DE SIGURANŢĂ 
CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL ŞI PĂSTRAŢI-L ÎNTR-UN LOC SIGUR,

DEOARECE TOATE INSTRUCŢIUNILE CUPRINSE ÎN EL FURNIZEAZĂ INFORMAŢII 

IMPORTANTE PENTRU INSTALAREA, UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA ÎN CONDIŢII 

DE SIGURANŢĂ. 

Nu utilizaţi insecticide, dizolvanţi sau detergenţi agresivi pentru a curăţa aparatul.
Risc de deteriore a părţilor din material plastic sau a celor lăcuite. 

Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cel menajer obişnuit.
Risc de deteriorare a aparatului prin suprasolicitare în funcţionare. 
Risc de deteriorare a obiectelor prin utilizare necorespunzătoare. 

Nu lăsaţi copiii sau persoanele fără experienţă să utilizeze aparatul.
Risc de defectare a aparatului prin utilizare necorespunzătoare. 

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice
sau mentale sau având capacităţi senzoriale reduse, ori de către persoane lipsite de
experienţă şi de cunoştinţe, decât dacă sunt supravegheate de persoane responsabile de
siguranţa lor sau dacă au fost instruite de către acestea în legătură cu utilizarea aparatului.
Copiii trebuie supravegheaţi permanent pentru a ne asigura că nu se joacă cu aparatul.  

Simbolul pubelei barate de pe aparat indică faptul că, la sfârşitul duratei
sale de funcţionare utilă, dat fiind că trebuie să fie prelucrat separat de
deşeurile menajere, produsul trebuie încredinţat unui centru special de
colectare a aparatelor electrice şi electronice sau furnizorului în momentul 
achiziţionării unui nou aparat de acelaşi tip. 
Utilizatorul are responsabilitatea ca, la sfârşitul duratei de funcţionare utilă a 
aparatului, să-l încredinţeze unor centre speciale de colectare. Colectarea 
diferenţiată corespunzătoare permiţând reciclarea ulterioară a aparatului ieşit 
din uz, prelucrarea şi eliminarea sa compatibilă ecologic, contribuie la 
evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului şi a sănătăţii, favorizând 
reciclarea materialelor din care este alcătuit produsul. 
Pentru informaţii mai detaliate privind centrele existente de colectare a
deşeurilor, vă puteţi adresa serviciului local de colectare şi eliminare a
deşeurilor sau magazinului de unde a fost achiziţionat aparatul. 

ACEST PRODUS ESTE ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA UE 2012 / 19 / UE 
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UTILIZAREA TELECOMENZII 
Utilizaţi telecomanda în limita a 8 metri
distanţă în faţa aparatului, îndreptând-o
spre receptorul unităţii interne. 
Un semnal acustic confirmă recepţionarea 
corectă a semnalului. 
Nu îndepărtaţi telecomanda de zona de
unde semnalul emis poate ajunge la re-
ceptorul unităţii. 

AVERTIZĂRI: 
- Aparatul de aer condiţionat nu intră în funcţiune dacă transmiterea semnalului de

la telecomandă la unitatea internă este împiedicată de perdele, uşi, alte obiecte. 
- Evitaţi vărsarea oricărui lichid pe telecomandă. 
- Nu expuneţi telecomanda acţiunii razelor solare sau surselor de căldură. 
- Dacă receptorul semnalului infraroşu este expus razelor solare, este posibil ca

aparatul să nu mai funcţioneze corect. Folosiţi o perdea pentru a împiedica razele
solare să ajungă la receptori. 

- Dacă alte aparate electrice reacţionează la telecomandă, încercaţi să rezolvaţi
problema mutându-le din locul respectiv. Dacă nu reuşiţi astfel, adresaţi-vă unui
centru de asistenţă tehnică. 

ÎNLOCUIREA BATERIILOR 
Telecomanda este alimentată de două baterii alcaline de tip AAA (1,5V LR03), pla-
sate în compartimentul de pe spatele acesteia, închis cu un capac. Înlocuiţi bateriile 
după cum urmează: 
1. Scoateţi capacul, apăsându-l uşor şi trăgându-l să alunece în jos. 
2. Scoateţi bateriile descărcate şi introduceţi-le pe cele noi, având grijă să respectaţi 

polaritatea (+) şi (-). 
3. Închideţi compartimentul punând capacul la locul său.  

NOTĂ: Scoaterea bateriilor determină anularea programării telecomenzii. 
            Odată introduse noile baterii, telecomanda trebuie reprogramată. 

AVERTIZĂRI: 
-  Nu utilizaţi împreună baterii noi şi baterii descărcate sau baterii de mărci diferite. 
-  Nu lăsaţi bateriile în telecomandă dacă nu o veţi utiliza timp de 2-3 luni. 
-  Nu aruncaţi bateriile uzate printre deşeurile menajere neselectate. 

Bateriile trebuie să fie depuse la un centru de reciclare pentru a fi tratate într-un
mod special. 
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TASTE FUNCŢII

1. Tasta ON / OFF (pornit / oprit) 
Utilizată�pentru a porni şi opri
aparatul de aer condiţionat.

2. Tasta MODE (mod)
Selecteză modul de funcţionare
conform următoarei secvenţe :

  > AUTO > COOL > DRY > HEAT > FAN

AUTO (automat)

COOL (răcire)

DRY (dezumidificare)

HEAT (încălzire)

FAN (ventilator)

3. Tasta SWING     (pendulare) 
Utilizată pentru a regla direcţia clapetei. 
Apăsând mai mult de 2 sec., porneşte�
sau opreşte funcţia oscilare / pendulare 
 automată.

4. Tasta SWING  (la modelele 
prevăzute cu această funcţie)
Utilizată  pentru a regla direcţia deflec-
toarelor orizontale. Apasând� mai mult 
de 2 sec., porneşte sau opreşte funcţia 
de oscilare / pendulare automată.

5.   Tasta SLEEP / EYE (somn / veghe) Per-
mite activarea şi dezactivarea funcţiei 
SLEEP. Apăsată mai mult de 2 sec.,este
activata functia "INTELLIGENT EYE"
(ochi inteligent - la modelele prevăzute
cu această funcție); pentru dezactivare 
trebuie apăsată din nou tasta min. 2 sec. 
NOTĂ : odată activat, modul de funcțio-
nare SLEEP este anulat.

6. Tasta TURBO / SELF CLEAN 
    (turbo / auto+curăţare)
     Activează şi dezactivează funcţia TURBO. 
    Apăsată mai mult de 2 sec., activează cu-

răţarea automată şi o dezactivează prin
apăsarea din nou a tastei cel puţin 2 sec.
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7.  Tasta RESET (resetare)  
Apăsând tasta încastrată RESET, toate setările curente sunt anulate şi înlocuite cu 
setările iniţiale. 

8.  Tasta +  
Apăsaţi această tastă pentru a creşte temperatura setată sau valoarea orei pe 
durata programării temporizatorului (timer). 

9.  Tasta - 
Apăsaţi această tastă pentru a reduce temperatura setată sau valoarea orei pe 
durata programării temporizatorului (timer). 

10. Silence (funcţionare silenţioasă) 
Permite activarea şi dezactivarea funcţiei silence. 

11. Tasta FAN SPEED (viteză ventilator) 
Permite selectarea vitezei ventilatorului din cele patru opţiuni disponibile în 
secvenţa: 
AUTO>LOW (redusă)> MED (medie) > HIGH(mare) 

12. Tasta TIMER (temporizator / programare orară) 
Utilizată pentru setarea pornirii/opririi automate a funcţionării decalate
prin intermediul temporizatorului. La fiecare apăsare a tastei +/-, setarea decalării
orare creşte/scade cu 30 de minute. Dacă decalarea setată atinge valoarea 
10:00, conform indicaţiei de pe afişaj, la fiecare apăsare a tastei +/-, setarea 
decalării opririi automate creşte/scade cu 60 de minute. Pentru a anula progra-
marea prin timer, e suficient să se seteze decalarea la 0:00. 

13. Tasta MEMORY (memorie) 
Utilizată pentru a salva setările curente sau pentru a le restabili pe cele 
precedente. 

14. Tasta LED / FOLLOW ME (led / urmărire) 
Permite dezactivarea şi activarea funcţiei LED. Apăsând tasta min. 2 secunde, 
este activată funcţia FOLLOW ME (urmărire). Pentru dezactivare, e suficient să se 
apese din nou tasta min. 2 secunde. 

15. Tasta LOCK  
Apăsând tasta încastrată LOCK (blocare), toate setările curente sunt blocate, 
iar sistemul de control la distanţă nu mai răspunde la nicio comandă, cu 
excepţia blocării. Se apasă din nou pentru a anula modul Blocare (LOCK). 

NOTĂ: 
Toate funcţiile descrise mai sus sunt executate de unitatea internă. Dacă aceasta nu 
posedă o caracteristică anume, prin apăsarea respectivei taste din sistemul de control 
la distanţă nu este activată nicio funcţie. 
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DISPLAY (ecran / afişaj)

Indicator transmisie
Indicatorul pentru transmisie se aprinde în momentul în care telecomanda transmite 
semnale unităţii interne.

Afişare Mod
Este afişat modul de funcţionare curent:
auto ( ), cool ( ), dry ( ), heat ( ), fan ( ) şi din nou auto ( ).

Afişare Temperatură / Timer
Este afişată setarea temperaturii (17°C~30°C). La setarea modului de funcţionare pe 
FAN (ventilator), nu este afişată nicio setare a temperaturii. Dacă unitatea este în modul
TIMER, sunt afişate setările de pornire şi oprire a temporizatorului (TIMER).

Afişare viteză ventilator
Este afişată viteza selectată pentru ventilator: AUTO (niciun afişaj) sau una din cele trei viteze
ale ventilatorului:  ( ) LOW,( ) MED  şi   ( ) HIGH. Viteza ventilatorului este setată pe 
AUTO când modul de funcţionare este AUTO sau DRY.

Simbolul pornire/oprire
Este afişat la apăsarea tastei ON/OFF.
Apăsând din nou tasta ON/OFF, simbolul dispare.

F Simbolul blocare
Este afişat la activarea modului LOCK.

Simbolul FOLLOW ME
Apare la activarea funcţiei FOLLOW ME.

Simbolul Sleep
Este afişat la activarea funcţiei sleep.
Apăsând din nou tasta SLEEP, simbolul dispare.

Simbolul Silence
Este afişat la activarea funcţiei silence.

Notă:
În scopul facilitării explicaţiei, în figură au fost prezentaţi toţi indicatorii. Cu toate acestea,
în timpul utilizării aparatului, pe ecran apar numai simbolurile şi afişajele relative la fun-
cţiile efectiv activate.
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MODALITĂŢI DE UTILIZARE A TASTELOR
Funcţionare automată
Asiguraţi-vă că unitatea este conectată la o priză electrică funcţionând regulamentar.
1. Apăsaţi tasta MODE pentru a selecta AUTO.
2. Apăsaţi tastele +/- pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată 

între 17°C şi 30°C, cu creşteri de 1°C.
3. Apăsaţi tasta ON/OFF pentru a porni aparatul de aer condiţionat.

NOTĂ 1. În modul Auto, aparatul poate alterna automat între modurile răcire, 
ventilare şi în

călzire, înregistrând diferenţa dintre temperatura efectivă din încăpere şi cea setată 
în sistemul de control la distanţă.

2. În modul Auto, viteza ventilatorului nu poate fi selectată, aceasta fiind reglată 
automat.

3. Dacă se consideră că modul Auto nu asigură confortul necesar, poate fi selectat 
manual modul dorit.

Funcţia răcire / încălzire / ventilare 
Asiguraţi-vă că unitatea este conectată la o priză electrică funcţionând regulamentar.
1.  Apăsaţi tasta MODE pentru a selecta modul COOL (răcire), HEAT (încălzire) sau FAN (ventilare).
2. Apăsaţi tastele +/- pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată 

între 17°C şi 30°C, cu creşteri de 1°C.
3. Apăsaţi tasta FAN pentru a selecta în secvenţă cele patru opţiuni disponibile de viteză: AUTO

(automată), (  ) LOW,( ) MED  şi  ( ) HIGH.
4. Apăsaţi tasta ON/OFF pentru a porni aparatul de aer condiţionat.

NOTĂ
În modul FAN, temperatura setată nu este afişată în sistemul de control la distanţă şi 
nu poate fi reglată temperatura din încăpere.

Funcţia dezumidificare
Asiguraţi-vă că unitatea este conectată la o priză electrică funcţionând regulamentar.
1. Apăsaţi tasta MODE pentru a selecta modul DRY.
2. Apăsaţi tastele +/- pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată 

între 17°C şi 30°C, cu creşteri de 1°C.
3. Apăsaţi tasta ON/OFF pentru a porni aparatul de aer condiţionat.

NOTĂ
În modul dezumidificare, nu poate fi selectată viteza ventilatorului, aceasta fiind reglată 
automat.
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VITEZĂ SETATĂ ΔT*

Cum se reglează fluxul de aer
Apăsaţi tasta FAN SPEED pentru a selecta viteza ventilatorului între AUTO, ( ) LOW, ( )
şi   (  ) HIGH.
Pentru fiecare din cele 3 viteze care pot fi setate (HIGH, MED, LOW), climatizorul dispune de 
trei subniveluri de viteză (HIGH, HIGH+, HIGH-, MED, MED+, MED-, LOW, LOW+,LOW-), 
care sunt setate automat.
NOTĂ: cele 9 viteze descrise mai sus, împreună cu cele ale funcţiilor dezumidificare, 
turbo şi silence, permit climatizorului să dispună în total de 12 viteze ale fluxului de aer.

(*) diferenţa dintre temperatura din încăpere şi temperatura setată

Utilizaţi tasta SWING  ( ) pentru a dirija fluxul de aer în direcţia verticală dorită.
1. La fiecare apăsare a tastei, clapeta (flap) modifică înclinarea proprie cu 6°
2. Ţinând apăsată tasta, clapeta începe automat să oscileze în sus şi în jos

Utilizaţi tasta SWING  (  ) pentru a dirija fluxul de aer în direcţia orizontală dorită.
1. La fiecare apăsare a tastei, deflectoarele orizontale modifică propria înclinare cu 6°
2. Ţinând apăsată tasta, deflectoarele orizontale încep automat să oscileze la 

dreapta şi la stânga

NOTĂ: Când oscilaţia sau mişcarea duce clapeta (flap) într-o poziţie care interferează
cu efectul de răcire sau de încălzire al aparatului de aer condiţionat, direcţia oscilaţiei 
sau a mişcării este modificată automat.

Funcţionarea cu temporizatorul
Apăsaţi tasta TIMER pentru a seta pornirea sau oprirea decalată automată a unităţii.
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Pornire decalată automată (TIMER ON / temporizator pornit) 
1. Apăsaţi tasta TIMER o dată. În spaţiul corespunzător de pe ecranul LCD se

afişează TIMER ON cu ultima setare pentru pornirea automata şi simbolul “H”. 
2. Apăsaţi tastele +/- pentru a seta decalarea dorită a pornirii. La fiecare apăsare a

tastei, decalarea creşte cu câte 30 de minute între 0 şi 10 ore şi cu câte o oră între
10 şi 24 ore. 

3. Odată setată funcţia TIMER ON, trece o secundă înainte ca sistemul de control să
transmită semnalul la aparatul de aer condiţionat. Apoi, după circa alte 2 secunde,
simbolul “H” dispare, iar temperatura setată apare din nou în spaţiul corespunzător
de pe ecranul LCD.  

4. Pentru a anula programarea prin timer, e suficient să se seteze decalarea la 0:00. 

Oprire decalată automată (TIMER OFF / temporizator oprit) 
1. Apăsaţi tasta TIMER de două ori. În spaţiul corespunzător de pe ecranul LCD se

afişează TIMER OFF cu ultima setare pentru oprirea automata şi simbolul “H”. 
2. Apăsaţi tastele +/- pentru a seta decalarea dorită a opririi. 

La fiecare apăsare a tastei, decalarea creşte cu 30 de minute între 0 şi 10 ore şi cu
o oră între 10 şi 24 de ore. 

3. După setarea funcţiei TIMER OFF, trece o secundă înainte ca sistemul de control
să transmită semnalul către aparatul de aer condiţionat. Apoi, după circa alte 2
secunde, simbolul “H” dispare, iar temperatura setată apare din nou în spaţiul
corespunzător de pe ecranul LCD. 

ATENŢIONĂRI 
- Când se selectează funcţionarea cu timer, telecomanda transmite automat

unităţii interne semnalul temporizatorului (timer) la ora specificată. În
consecinţă, se recomandă ca telecomanda să fie pusă într-un loc de unde să
poată transmite corect semnalul către unitatea internă. 

- Decalarea activării care poate fi setată prin funcţia timer a telecomenzii este
limitată la următoarele valori exprimate în ore: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 
4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 şi 24. 
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TEMP

auto

TIMER ON

TEMP

auto

TIMER OFF

EXEMPLU DE SETARE A TEMPORIZATORULUI (TIMER) 

TIMER ON 
(funcţionare cu pornire automată) 
Funcţia TIMER ON este utilă, de exemplu, dacă vreţi ca
aparatul să pornească automat înainte să ajungeţi acasă.
Aparatul de aer condiţionat va intra automat în funcţiune la ora
stabilită. 
Exemplu. 
Pornirea aparatului de aer condiţionat după 6 ore. 
1. Apăsaţi tasta TIMER o dată. În spaţiul corespunzător de 

pe ecran se va afişa decalarea pornirii funcţionării şi 
simbolul “H”. 

2. Apăsaţi tastele +/- pentru a seta şi a afişa “6:0 H” în 
spaţiul TIMER ON de pe ecranul telecomenzii. 

3. După o secundă, în acelaşi spaţiu de pe afişajul digital apa-
re din nou temperatura. 
Indicatorul “TIMER ON” rămâne aprins pentru a confir-
ma activarea funcţiei. 

TIMER OFF 
(funcţionare cu oprire automată) 
Funcţia TIMER OFF este utilă, de exemplu, dacă doriţi ca
aparatul să se stingă automat după ce mergeţi la culcare.
Funcţionarea aparatului de aer condiţionat se va întrerupe
automat la ora setată. 

Exemplu. 
Oprirea aparatului de aer condiţionat după 10 ore. 
1. Apăsaţi tasta TIMER de două ori. În spaţiul corespunzător de

pe ecran se va afişa decalarea întreruperii funcţionării şi
simbolul “H”. 

2. Apăsaţi tastele +/- pentru a afişa “10H” în spaţiul TIMER 
OFF de pe afişajul telecomenzii. 

3. După o secundă, în acelaşi spaţiu al afişajului digital se va citi
din nou temperatura. 
Indicatorul “TIMER OFF” rămâne aprins pentru a confirma
activarea funcţiei. 
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TEMP

auto

TIMER OFF

PROGRAMARE ORARĂ COMBINATĂ 
(setarea simultană a programării orare de pornire şi oprire) 

TIMER OFF  TIMER ON 
(On  Stop  Pornire funcţionare) 
Această funcţie este utilă atunci când doriţi să opriţi funcţionarea
aparatului de aer condiţionat când mergeţi la culcare, pentru a o 
reporni din nou dimineaţa la trezire sau când veniţi acasă. 
Exemplu. 
Oprire programată a aparatului de aer condiţionat după 2 ore şi
redeschidere programată a acestuia după 10 ore. 
1. Apăsaţi tasta TIMER pentru a afişa TIMER OFF. 
2. Apăsaţi tastele +/- pentru a afişa 2,0H în spaţiul TIMER

OFF de pe ecran. 
3. Apăsaţi tasta TIMER pentru a afişa TIMER ON. 
4. Apăsaţi tastele +/- pentru a afişa 10H în spaţiul TIMER ON

        de pe ecran. 
        5. După trei secunde, în acelaşi spaţiu de pe afişajul digital se

        va citi din nou temperatura. Indicatorul “TIMER ON OFF”
        rămâne aprins pentru a confirma activarea funcţiei. 

         TIMER ON  TIMER OFF 
         (OFF  Pornire  Stop funcţionare) 
         Această funcţie este utilă atunci când doriţi să puneţi ca aparatul
         să intre în funcţiune dimineaţa, înainte să vă sculaţi, şi să se
         oprească când plecaţi de acasă. 
          Exemplu. 
         Pornire programată a aparatului după 2 ore şi oprire a 
         acestuia după 5 ore. 
        1. Apăsaţi tasta TIMER pentru a afişa TIMER ON. 
        2. Apăsaţi tastele +/- pentru a afişa 0H în spaţiul TIMER ON de pe ecran. 

            3. Apăsaţi tasta TIMER pentru a afişa TIMER OFF. 
            4. Apăsaţi tastele +/- pentru a afişa 0H în spaţiul TIMER OFF de pe ecran. 
            5. După trei secunde, în acelaşi spaţiu de pe afişajul digital se va citi din 
                nou temperatura. Indicatorul “TIMER ON OFF” rămâne aprins pentru a 
                confirma activarea funcţiei. 
             NOTĂ: Prima funcţie a temporizatorului (TIMER ON sau TIMER OFF) este 
              prima în secvenţă după setare oră. 
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Funcţia SLEEP / INTELLIGENT EYE (somn / ochi inteligent) 
Apăsaţi această tastă cel puţin 2 secunde pentru a activa funcţia SLEEP (somn).
Apăsând-o mai mult de 2 secunde, veţi activa funcţia INTELLIGENT EYE (ochi
inteligent). 

• Funcţia Sleep permite creşterea sau reducerea automată a temperaturii (răcire /
încălzire) cu 1°C pe oră în primele două ore şi apoi menţinerea ei 
constantă în următoarele 5 ore, după care, în fine, se opreşte. In acest 
mod, este posibil să se menţină o temperatură optimă atât în termeni de 
confort, cât şi de economie de energie. 
NOTA: Funcţia SLEEP este disponibilă numai în modurile răcire, încălzire şi AUTO. 

• Funcţia Intelligent Eye permite intrarea climatizorului în modul stand-by dacă timp de
30 de minute nu înregistrează nicio activitate. Unitatea este reactivată automat 
cu setările precedente, imediat ce este identificată prezenţa unor persoane. Clima-
tizorul dezactivează această funcţie ori de câte ori este oprit sau dacă se apasă pe 
tastele SLEEP, SELF CLEAN sau TIMER. 

Funcţia LED / FOLLOW ME (LED / urmărire) 
Apăsaţi această tastă cel puţin 2 secunde pentru a activa funcţia LED care 
stinge afişajul unităţii interne. 
Apăsând-o mai mult de 2 secunde veţi activa funcţia FOLLOW ME (urmărire). 

• Activând funcţia Follow Me, sistemul de control la distanţă detectează temperatura
efectivă din încăperea în care se află şi trimite acest semnal aparatului la fiecare 3
minute, până când se apasă din nou tasta FOLLOW ME. 

• Funcţia Follow Me nu este disponibilă în modurile DRY (dezumidificare) şi
FAN (ventilator). 

• Trecând la un mod diferit de funcţionare sau oprind aparatul, funcţia Follow Me este
dezactivată automat. 

Funcţia TURBO / SELF CLEAN (turbo / autocurăţare) 
Apăsaţi această tastă cel puţin 2 secunde pentru a activa funcţia TURBO. Apăsând-o
mai mult de 2 secunde veţi activa funcţia de curăţare automată. 
• Funcţia Turbo permite aparatului să atingă în cel mai scurt timp temperatura

presetată. Când aparatul este în modul răcire sau încălzire, apăsând această tastă
este activat un flux de aer puternic cu ventilatorul la viteză maximă. 

•   In modul SELF CLEAN, aparatul curăţă şi usucă automat evaporatorul, menţinându-
l în condiţii optime pentru funcţionarea următoare (printr-un ciclu de 
ventilaţie, încălzire, ventilaţie cu viteză redusă). Funcţia Self Clean este activată 
numai în modurile Cooling (răcire) sau Dry (dezumidificare). 
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Funcţia SILENCE (funcţionare silenţioasă) 
Apăsaţi și mențineți apăsată această tastă timp de 2 secunde pentru a activa
funcţia SILENCE . Dacă mențineți apăsat mai mult de 2 secunde, se va activa funcția 
ECO. 

• Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva funcția Silence, care permire aparatului 
de aer condiționat să seteze o viteză ultra-joasă pentru unitatea internă, menținând, 
astfel, o mare silențiozitate în încăpere.

•  Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de peste 2 secunde pentru a activa/dez-
activa funcția ECO. Când unitatea se află în modul răcire, această funcție ajută la mi-
nimizarea consumului de energie elctrică prin optimizarea parametrilor de funcționare 
ai compresorului și ai ventilatorului în unitatea internă.

Funcţia MEMORY (memorie) 
Se utilizează pentru a salva setărie curente sau pentru a le restabilii pe cele
precedente. 
• La prima conectare a aparatului la sursa de alimentare electrică, prin apăsarea

tastei MEMORY este activat modul de funcţionare AUTO, 24°C, cu viteza Auto a
ventilatorului. 

• Dacă se apasă această tastă când e deschis sistemul de control la distanţă,
sistemul restabileşte automat setările precedente, de exemplu modul de
funcţionare, setarea temperaturii, viteza ventilatorului şi funcţia sleep (dacă 
e activată), şi transmite semnalele către aparat. 

• Dacă însă se apasă această tastă când sistemul de control la distanţă este
închis, sistemul restabileşte setările precedente, fără să transmită semnale
aparatului. De asemenea, este dezactivată funcţia sleep. 

•  Apăsând tasta mai mult de 2 secunde, sistemul salvează automat setările
curente de funcţionare, de exemplu modul de funcţionare, setarea temperaturii,
viteza ventilatorului şi funcţia sleep (dacă e activată). 
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RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI 
- NU programaţi o temperatură prea ridicată (în modul încălzire) sau prea 

joasă (în modul răcire). 
- Evitaţi să instalaţi unităţile internă/externă în locuri expuse direct luminii solare 

(este posibil ca aparatul să nu mai funcţioneze la randamentul său maxim). 
- Evitaţi să deschideţi şi să închideţi des uşi şi ferestre; schimbul termic conti-

nuu cu exteriorul împiedică funcţionarea corectă a aparatului de aer condiţionat. 
- Utilizaţi temporizatorul (TIMER) pentru deschiderea programată a aparatului, evitând

astfel funcţionarea inutilă a climatizorului când nu sunteţi acasă.  
- Utilizaţi funcţia “SLEEP” pe perioada nopţii. 

NOTE: 
- In modul răcire e posibil să observaţi, timp de câteva secunde, cum ies aburi 

uşori din Unitatea internă: este un fenomen cât se poate de normal, datorat 
diferenţei de temperatură dintre aerul care iese şi cel din încăpere. 

- În timpul funcţionării, poate fi auzit uneori un zgomot asemănător celui făcut de 
apa care curge: este un zgomot normal datorat lichidului refrigerant care curge 
prin ţevi. 

- Când climatizorul este pornit sau închis, în special în modul încălzire, pot fi auzite 
un fel de scârţâieşi datorate dilatării termice a părţilor componente ale aparatului. 


