
Art.-Nr.: 23.657.16 I.-Nr.: 01017

Art.-Nr.: 23.657.36 I.-Nr.: 01017

� Manual de utilizare pentru unitatea 
internă şi cea externă

Aparat de aer condiţionat split

Split 2500 EQ C+H

Split 3500 EQ C+H

�

� Indicaţie:
Numai un loc potrivit de amplasare, o montare
competentă şi o punere în funcţiune corectă asigură
buna funcţionare a acestui produs de calitate.
Preîntâmpinaţi eventuale probleme de funcţionare
apelând la consultanţă de specialitate privind
amplasarea, montajul şi punerea în funcţiune a
aparatului.
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru
defecţiunile sau randamentul scăzut de răcire apărute ca
urmare a manipulării greşite a aparatului.

Conform legii naţionale referitoare la ordonanţa UE
303/2008, orice intervenţie în circuitul agentului de răcire
şi cu aceasta şi orice lucrări de racord se va efectua în
exclusivitate de către un specialist calificat pentru aer
condiţionat. Din acest motiv nu mai este permisă
montarea conductelor de agent de răcire de către laici la
acest aparat de aer condiţionat. 

Racordarea la priza de 230 V necesară pentru
alimentarea cu tensiune a aparatului se va efectua
exclusiv de către personalul de specialitate.

În cazul în care aparatul este mutat într-o altă locaţie sau
trebuie eliminat, operaţiunea de demontare sau de
evacuare va fi realizată exclusiv de către o firmă de
specialitate, respectiv de către personal calificat.
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� Atenţie!
La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva
măsuri de siguranţă, pentru a evita producerea unor
accidente sau daune. De aceea citiţi cu atenţie
manualul de utilizare / instrucţiunile de siguranţă.
Păstraţi aceste materiale în bune condiţii, pentru ca
informaţiile respective să fie disponibile în orice
moment. Dacă predaţi aparatul altor persoane,
înmânaţi-le şi manualul de utilizare / instrucţiunile de
siguranţă. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru
accidente sau daune rezultate din nerespectarea
acestui manual sau a instrucţiunilor de siguranţă.

1. Instrucţiuni de siguranţă

� Înainte de utilizarea aparatului citiţi instrucţiunile
de siguranţă.

� După terminarea lecturii păstraţi cu grijă
manualul de utilizare şi transmiteţi acest manual
şi terţelor persoane care utilizează aparatul de
aer condiţionat.

� La instalarea aparatului trebuie respectate toate
normele general valabile în domeniu.

� Copiii sau persoanele cu dizabilităţi pot utiliza
aparatul numai sub supraveghere. Este interzisă
folosirea aparatului de către copii, pe post de
jucărie.

� Aparatul de aer condiţionat este conceput strict
pentru climatizarea încăperii. Nu utilizaţi aparatul
pentru scopuri speciale cum ar fi păstrarea
alimentelor, a instrumentelor de precizie, a
plantelor, animalelor, vopselelor sau lucrărilor de
artă, deoarece aceste obiecte riscă să fie
deteriorate.

� Asiguraţi-vă că tensiunea existentă în reţea şi
valorile de tensiune indicate pe plăcuţa de
identificare a aparatului sunt identice.

� Aparatul poate fi alimentat numai de la o priză
cu pământare, cu contact de protecţie.

� Pentru siguranţa electrică instalaţi un comutator
de protecţie împotriva curenţilor reziduali
(comutator de protecţie FI).

� Atenţie! Nu prelungiţi cablul de reţea şi nu
folosiţi ştechere multiple. Siguranţa electrică nu
poate fi garantată în aceste condiţii.

� Atenţie! Porniţi şi opriţi aparatul întotdeauna cu
ajutorul telecomenzii. Nu scoateţi ştecherul din
priză atunci când aparatul este în funcţiune.

� Deconectaţi imediat aparatul şi scoateţi
ştecherul din priză atunci când constataţi o stare
anormală de funcţionare (de ex. miros de ars).
Contactaţi service-ul. Dacă lăsaţi aparatul să
funcţioneze în continuare urmările ar putea fi:
defecţiuni ale instalaţiei, pericol de electrocutare

sau daune rezultate în urma incendiului.
� Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu.

Prindeţi bine ştecherul în mână pentru a-l scoate
din priză. În caz contrar cablul de alimentare se
poate deteriora.

� Nu acţionaţi vreun comutator cu mâinile ude. În
caz contrar există riscul unui şoc electric.

� Nu vă expuneţi direct curentului de aer rece şi
nu lăsaţi ca aerul din încăpere să devină prea
rece. Acest lucru poate genera o stare de
disconfort şi afecţiuni ale sănătăţii.

� Nu aşezaţi plante sau animale în calea curentului
de aer rece. Animalele şi plantele pot suferi din
cauza acestuia.

� Sub unitatea internă nu aşezaţi obiecte care să
poată fi deteriorate de către apă. În cazul în care
lăsaţi aparatul să funcţioneze vreme îndelungată
cu uşile sau ferestrele deschise, în condiţii de
umiditate ridicată a aerului sau cu scurgerea
pentru apa condensată astupată, apa poate face
condens şi picura din unitatea internă.

� Asiguraţi-vă de faptul că apa condensată poate
să se scurgă liber. În condiţiile în care scurgerea
este defectă sau obstrucţionată pot apărea
pagube produse de către apă.

� Nu introduceţi niciodată degetele sau diverse
obiecte în fantele de intrare/ieşire a aerului.
Ventilatoarele rotative pot provoca vătămări.

� Nu îndepărtaţi niciodată grilajul de protecţie a
suflantei de pe unitatea externă. Ventilatoarele
rotative pot provoca vătămări.

� Nu reparaţi sau întreţineţi aparatul de aer
condiţionat de unul singur. Contactaţi service-ul
autorizat. Reparaţiile necorespunzătoare pot
deteriora aparatul, cauza incendii sau deteriorări
provocate de apa condensată.

� Înainte de curăţarea aparatului deconectaţi-l şi
scoateţi ştecherul din priză. În caz contrar există
pericolul de a vă accidenta.

� Nu curăţaţi aparatul de aer condiţionat folosind
apă. Acest lucru ar putea provoca şocuri
electrice sau un incendiu.

� Nu utilizaţi produse de curăţare inflamabile.
Acestea pot conduce la izbucnirea unui incendiu
sau la deformarea carcasei.

� Nu atingeţi componentele metalice din interiorul
aparatului atunci când îndepărtaţi filtrul de aer.
Există riscul de a vă vătămări.

� Dacă aparatul de aer condiţionat este utilizat în
paralel cu alte aparate de încălzit, încăperea
trebuie aerisită din când în când. În caz contrar
poate apărea o lipsă de oxigen.

� Nu instalaţi aparatul într-o încăpere unde ar
putea exista emanaţii de gaze inflamabile. Gazul
emanat se poate acumula şi genera o explozie.

� Nu lăsaţi în apropierea aparatului obiecte
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aprinse care ar putea fi expuse direct fluxului de
aer. Acest lucru ar putea determina arderea
incompletă a lor.

� Scoateţi ştecherul din priză atunci când aparatul
nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de
timp. Praful adunat poate determina izbucnirea
unui incendiu.

� Nu lăsaţi copiii să se urce pe unitatea externă,
nu aşezaţi obiecte grele pe aceasta şi nu utilizaţi
console şubrede sau ruginite pentru a fixa
unitatea externă de perete. Există pericolul de
producere a unor accidente ca urmare a căderii
sau răsturnării unităţii externe.

� În timpul unor eventuale furtuni deconectaţi
aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. În caz
contrar componentele electrice se pot deteriora
din cauza supratensiunii.

� Instalarea prizei de 230 V necesară aparatului
trebuie realizată de către un electrician autorizat.
Montarea greşită a aparatului poate provoca
pagube materiale sau vătămări corporale.

� Asiguraţi-vă că aparatul de aer condiţionat este
pământat în mod corespunzător. Pericol de
electrocutare în caz de pământare greşită.

� În cazul în care nu puteţi realiza de unul singur
instalarea aparatului, puteţi apela pentru
instalarea frigotehnică a acestuia la serviciul
nostru de clienţi sau la o firmă specializată în
instalaţii de aclimatizare. Montarea greşită a
aparatului poate provoca pagube materiale sau
vătămări corporale.

� În cazul apariţiei unor scurgeri din circuitul
agentului de răcire opriţi imediat aparatul şi
contactaţi centrul autorizat de service.

� Dacă agentul de răcire se scurge în încăpere,
intrarea lui în contact cu o flacără poate duce la
apariţia unui gaz toxic. Opriţi imediat aparatul.

� Cablul de reţea trebuie verificat în mod regulat
pentru a nu prezenta defecte sau deteriorări. Un
cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit
numai de către un electrician calificat sau de
către ISC GmbH cu respectarea dispoziţiilor în
vigoare.

� Aparatul de aer condiţionat nu are voie să fie
instalat în spălătorii.

� Aparatul trebuie instalat în aşa fel încât ştecherul
să fie accesibil.

� Temperatura din circuitul de răcire poate fi
foarte ridicată. Ţineţi de aceea toate cablurile la
distanţă de conductele din cupru.

� AVERTISMENT
Citiţi toate instrucţiunile de siguranţă şi
indicaţiile. Nerespectarea instrucţiunilor de
siguranţă şi a indicaţiilor pot duce la electrocutare,

incendiu şi/sau vătămări corporale grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de siguranţă şi
indicaţiile pentru viitor.
Ambalaj:
Aparatul se găseşte într-un ambalaj conceput pentru
a împiedica producerea unor eventuale daune în
timpul transportului. Acest ambalaj este materie
primă şi astfel reciclabil sau poate fi reintrodus în
circuitul materiilor prime.

Sfaturi de economisire a energiei
Utilizaţi aparatul de aer condiţionat doar atunci când
este cu adevărat nevoie de el. Nu alegeţi o
temperatură prea mare sau prea mică pentru
încălzire, respectiv răcire. În timpul nopţii folosiţi
funcţia „Sleep“. Închideţi ferestrele şi uşile şi trageţi
jaluzelele pentru a împiedica pe cât posibil
pătrunderea razelor solare în încăpere.

Principiul de funcţionare a sistemului de răcire
Căldura este absorbită din aerul din încăpere cu
ajutorul vaporizatorului prin care circulă agentul
frigorific şi transmisă mai departe spre condensator.
Acesta din urmă predă căldura către exterior. Pentru
aceasta este nevoie de energie electrică. În anumite
condiţii la vaporizatorul din unitatea internă se poate
forma apă de condens. Ea este evacuată prin
furtunul de scurgere.

2. Volumul livrării

Split 2500 EQ C+H
1 buc unitate internă (cartonul 1, nr. art. 23.654.18)
1 buc unitate externă (cartonul 2, nr. art. 23.654.19)
1 buc accesorii de montaj (pentru detalii vezi 
pag. 20)

Split 3500 EQ C+H
1 buc unitate internă (cartonul 1, nr. art. 23.654.36)
1 buc unitate externă (cartonul 2, nr. art. 23.654.37)
1 buc accesorii de montaj (pentru detalii vezi 
pag. 20)

3. Date tehnice

Split 2500 EQ C+H
Putere de răcire 2600 W
Putere de încălzire 2800 W
Clasa de eficienţă energetică

B (EER 3,09 / COP 3,33)
Debit maxim de aer 410 m3/h
Umiditate evacuată (30 °C/80 % RH) 1,0 l/h
Timer 24 h
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Tensiunea de alimentare 220 - 240 V ~ 50 Hz
Siguranţă de protecţie a prizei 16 A
Consum de putere - răcire 840 W
Consum nominal - răcire 3,7 A
Consum de putere - încălzire 830 W
Consum nominal - încălzire 3,7 A
Compresor pistoane
Tensiune de pornire a compresorului 22 A
Temperatura exterioară de funcţionare - răcire

+18 - +43 °C (DB)
Temperatura exterioară de funcţionare - încălzire

-7 - +24 °C (DB)
Conducta de lichid 6,35 mm Ø A
Conducta de aspirare 9,53 mm Ø A
Lungimea conductei livrate a agentului de răcire 5 m
Lungimea max. a conductei agentului de răcire 10 m
Diferenţă max. de înălţime unitate internă/externă

5 m
Agent de răcire R 410 A
Cantitatea de agent de răcire 730 g
Cant. suplim. de agent de răcire necesară 
la > 5 m: 20 g/m
Nivelul presiunii sonore:
Interior ≤ 39 dB(A)
Exterior ≤ 53 dB(A)
Dimensiuni:
Interior 79 x 27,5 x 19 cm
Exterior 78 x 54 x 25 cm
Greutate:
Interior 8,5 kg
Exterior 28 kg

Split 3500 EQ C+H
Putere de răcire 3300 W
Putere de încălzire 3600 W
Clasa de eficienţă energetică

B (EER 3,14 / COP 3,42)
Debit maxim de aer 620 m3/h
Umiditate evacuată (30 °C/80 % RH) 1,2 l/h
Timer 24 h
Tensiunea de alimentare 220 - 240 V ~ 50 Hz
Siguranţă de protecţie a prizei 16 A
Consum de putere - răcire 1050 W
Consum nominal - răcire 4,9 A
Consum de putere - încălzire 1050 W
Consum nominal - încălzire 4,9 A
Compresor pistoane
Tensiune de pornire a compresorului 33 A
Temperatura exterioară de funcţionare - răcire

+18 - +43 °C (DB)
Temperatura exterioară de funcţionare - încălzire

-7 - +24 °C (DB)
Conducta de lichid 6 mm Ø A
Conducta de aspirare 12 mm Ø A
Lungimea conductei livrate a agentului de răcire 5 m
Lungimea max. a conductei agentului de răcire 10 m

Diferenţă max. de înălţime unitate internă/externă
5 m

Agent de răcire R 410 A
Cantitatea de agent de răcire 840 g
Cant. suplim. de agent de răcire necesară 
la > 5 m: 25 g/m
Nivelul presiunii sonore:
Interior ≤ 43 dB(A)
Exterior ≤ 54 dB(A)
Dimensiuni:
Interior 79 x 27,5 x 19 cm
Exterior 78 x 54 x 25 cm
Greutate:
Interior 9 kg
Exterior 35 kg

Indicaţie:
Randamentele specificate mai sus sunt valabile în
următoarele condiţii (EN 14511):

Răcire:
Temperatura aerului la intrare în unitatea internă: 27
°C rezervor uscat al termometrului (DB), 19 °C
rezervor umed al termometrului (WB). Temperatura
aerului de afară (unitatea externă): 35 °C rezervor
uscat al termometrului (DB), 24°C rezervor umed al
termometrului (WB).

Încălzire:
Temperatura aerului la intrare în unitatea internă: 20
°C rezervor uscat al termometrului (DB), 15 C
rezervor umed al termometrului (WB). Temperatura
aerului de afară (unitatea externă): 7 °C rezervor
uscat al termometrului (DB), 6 °C rezervor umed al
termometrului (WB).

Intervale de temperatură:

Răcire
Temperatura din încăpere 17 °C ~ 32 °C
Temperatura exterioară 18 °C ~ 43 °C

Încălzire
Temperatura din încăpere 17 °C ~ 30 °C
Temperatura exterioară -7 °C ~ 24 °C

Dezumidificare
Temperatura din încăpere 17 °C ~ 32 °C
Temperatura exterioară 18 °C ~ 43 °C

Indicaţii:
1. Din motive de sănătate în cazul funcţionării

aparatului în regim de răcire temperatura din
interiorul încăperii nu are voie să fie cu mai mult
de 5 - 6 °C sub temperatura exterioară.

2. Randamentul optim al aparatului este atins
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numai în condiţiile încadrării temperaturilor în
intervalele indicate în tabel.

3. Dacă aparatul de aer condiţionat este utilizat în
afara temperaturilor specificate mai sus, se
activează funcţii de protecţie care determină
funcţionarea anormală a aparatului.

4. Dacă folosiţi aparatul într-o încăpere cu o
umiditate relativă de peste 80%, la suprafaţa lui
se poate forma apă de condens care se poate
scurge apoi pe podea. Reglaţi atunci clapetele
de direcţionare a aerului astfel încât unghiul de
deschidere să fie maxim (vertical cu podeaua) şi
setaţi modul FAN pe „HIGH“.

4. Utilizarea conformă

Aparatul de aer condiţionat Split 2500 EQ C+H este
conceput pentru a fi utilizat la climatizarea
încăperilor uscate private cu o suprafaţă de maxim
80 m3 (Split 3500 EQ C+H de maxim 110 m3).
Mărimea încăperii depinde de particularităţile locale.
Factori precum suprafeţe vitrate mari, surse
suplimentare de căldură (calculator, televizor,
persoane etc.), izolaţie defectuoasă a pereţilor reduc
această suprafaţă maximă acoperită.

Aparatul poate fi utilizat numai în conformitate cu
scopul pentru care a fost fabricat. Orice utilizare
suplimentare este considerată ca fiind neconformă.
Pentru eventualele daune sau accidente de orice tip
rezultate ca urmare a utilizării neconforme a
aparatului răspunde utilizatorul/operatorul şi nu
producătorul.

Vă rugăm să reţineţi că aparatele noastre nu au fost
concepute pentru a fi utilizate în scop lucrativ,
meşteşugăresc sau industrial. Nu ne asumăm nici o
răspundere pentru eventualele probleme survenite
ca urmare a utilizării aparatului în întreprinderi
lucrative, meşteşugăreşti sau industriale precum şi
în alte activităţi similare.

5. Descrierea părţilor componente 
(Fig. 1)

1 Panou frontal
2 Fantă de intrare a aerului
3 Filtru de aer
4 Fantă de ieşire a aerului
5 Grilă orizontală a fluxului de aer
6 Deschidere verticală a fluxului de aer
7 Afişaj
8 Telecomandă

9 Conducta agentului frigorific, furtunul de 
scurgere a apei de condens, alimentarea cu 
tensiune Unitatea externă

10 Fantă de intrare a aerului
11 Fantă de ieşire a aerului

6. Afişajul unităţii interne (Fig. 2)

1 AUTO
Led-ul se aprinde când aparatul este în modul 
de funcţionare AUTO (automat).

2 DEZGHEŢARE
Led-ul se aprinde atunci când aparatul porneşte 
automat funcţia de “dezgheţare” sau când 
sistemul de supraveghere a aerului cald este 
activat în modul de funcţionare “Încălzire”.

3 TEMPERATURA
Indică temperatura reglată, la care doriţi să se 
ajungă în încăpere, atunci când aparatul este în 
funcţiune.

4 ÎN FUNCŢIUNE
Led-ul luminează intermitent după introducerea 
ştecherului în priză şi rămâne aprins pe toată 
perioada în care aparatul este în funcţiune.

5 TIMER
Led-ul este aprins când timer-ul „ON” / „OFF” 
este pornit.

6 RECEPTOR SEMNALE telecomandă

7. Pregătirea telecomenzii

Introducerea bateriilor
1. Deschideţi capacul compartimentului de baterii.
2. Introduceţi două baterii noi. Respectaţi

polaritatea bateriilor (+ / -) asiguraţi-vă că este
cea corectă.

3. Închideţi capacul compartimentului de baterii.

Indicaţii!
� Utilizaţi 2 baterii alcaline tip R03 AAA (1,5 V).
� În cazul în care afişajul telecomenzii dispare,

înlocuiţi ambele baterii.
� Nu utilizaţi niciodată în paralel baterii noi şi

baterii folosite.
� Nu utilizaţi niciodată un alt tip de baterii în afară

de cel indicat.
� Dacă telecomanda nu este utilizată pentru o

perioadă mai lungă de timp scoateţi bateriile
pentru a evita scurgerile.

� În condiţiile unei utilizării normale a telecomenzii
durata de viaţă a bateriilor este de circa 12 luni.

� Aruncaţi bateriile uzate conform normelor în
vigoare.
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Utilizarea telecomenzii IR
Pentru a porni sau opri aparatul de aer condiţionat
cu ajutorul telecomenzii ţineţi telecomanda orientată
în direcţia unităţii interne. Raza de acţiune a
telecomenzii este de maxim 8 metri.

Indicaţii!
Păstraţi telecomanda la o distanţă de circa 1 m de
televizor sau de alte aparate electrice. Expunerea
directă la razele soarelui poate micşora considerabil
raza de acţiune a telecomenzii.
Trebuie evitată intercalarea unor obiecte străine între
telecomandă şi receptorul de unde infraroşii,
obiectele respective putând afecta calitatea
semnalului recepţionat. Manipulaţi telecomanda cu
grijă. Nu o lăsaţi să cadă, evitaţi căldura sau
umiditatea excesivă pentru a nu deteriora
telecomanda.

8. Descrierea funcţiilor telecomenzii
(Fig. 3/4)

Descrierea butoanelor
1. TEMP v: Apăsând acest buton micşoraţi

temperatura la care doriţi să se ajungă în
încăpere.

2. TEMP ^: Apăsând acest buton creşteţi
temperatura la care doriţi să se ajungă în
încăpere.

3. MODE: Apăsând acest buton alegeţi modul de
funcţionare al aparatului de aer condiţionat. La
fiecare apăsare a butonului modul de
funcţionare se schimbă după cum urmează:
AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN.

4. SWING: Apăsând acest buton activaţi
schimbarea automată a direcţiei clapetelor de
direcţionare a aerului. Fluxul de aer este orientat
acum alternativ când în sus, când în jos.
Dezactivarea funcţiei se realizează prin apăsarea
din nou a butonului.

5. RESET: Apăsând acest buton anulaţi toate
setările efectuate. Aparatul revine la setările din
fabrică.

6. AIR DIRECTION: Apăsând acest buton reglaţi
unghiul de deschidere a clapetelor de
direcţionare a aerului.

7. LED DISPLAY: Apăsând acest buton anulaţi
afişarea temperaturii pe ecranul unităţii interne.
Prin apăsarea din nou a butonului reactivaţi
afişajul unităţii interne.

8. FAN SPEED: Apăsând acest buton selectaţi
viteza de ventilare. Cu fiecare apăsare a
butonului viteza se schimbă după cum urmează:
LOW – MED – HIGH – AUTO.

9. ON/OFF: Apăsând acest buton porniţi aparatul
de aer condiţionat. Apăsarea din nou a butonului
determină oprirea aparatului.

10. TIMER ON: Cu ajutorul acestui buton
programaţi aparatul în cât timp să pornească
(0,5 – 24 h). La fiecare apăsare a butonului
timpul de pornire creşte cu câte 30 minute (de la
10 ore în sus, cu câte 1 oră). Pentru a dezactiva
această funcţie selectaţi 0:00.

11. SLEEP: Apăsând acest buton selectaţi modul de
economisire a energiei. Dezactivarea lui se
realizează prin apăsarea din nou a butonului. De
asemenea el se dezactivează şi la apăsarea
oricărui alt buton. Această funcţie poate fi
utilizată numai în modurile de funcţionare COOL,
HEAT şi AUTO.

12. TIMER OFF: Cu ajutorul acestui buton
programaţi aparatul în cât timp să se oprească
(0,5 – 24 h). La fiecare apăsare a butonului
timpul de oprire creşte cu câte 30 minute (de la
10 ore în sus, cu câte 1 oră). Pentru a dezactiva
această funcţie selectaţi 0:00.

13. LOCK: Apăsând acest buton blocaţi toate
setările curente. Telecomanda nu mai acceptă
nici o modificare a modului de funcţionare a
aparatului de aer condiţionat. Apăsarea din nou
a butonului determină dezactivarea funcţiei
LOCK.

14. TURBO: Inexistent.

Afişajul electronic
21. CÂMP DE AFIŞARE DIGITAL: Aici este afişată

în principiu temperatura reglată. Dacă apăsaţi
unul dintre butoanele „Timer On” sau „Timer
Off” câmpul indică setările TIMER-ului. În modul
de funcţionare FAN câmpul rămâne gol.

22. SEMNAL INFRAROŞU: Această săgeată se
aprinde imediat ce telecomanda transmite
semnale către unitatea internă. Unitatea internă
confirmă primirea comenzii emiţând un semnal
acustic.

23. ON/OFF: Acest simbol apare imediat ce
aparatul de aer condiţionat este pornit cu
ajutorul telecomenzii. El se stinge când opriţi
aparatul.

24. MODURI DE FUNCŢIONARE: În momentul în
care apăsaţi butonul MODE apare o săgeată în
dreptul modului de funcţionare selectat.

25. LOCK: Simbolul LOCK este afişat după
apăsarea butonului LOCK. Apăsând încă o dată
butonul respectiv simbolul LOCK dispare.

26. AFIŞAJ TIMER: Odată ce aţi stabilit timpul de
pornire al aparatului, în acest câmp apare
simbolul TIMER ON. Dacă aţi selectat un timp
de oprire, aici apare TIMER OFF. În cazul în care
aţi ales ambele funcţii, pe ecranul electronic al
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unităţii interne este afişat TIMER ON OFF.
27. INDICATOR AL VITEZEI DE VENTILARE (FAN

SPEED): Dacă aţi apăsat butonul FAN SPEED
apare o săgeată în dreptul vitezei de ventilare
alese (excepţie: în cazul selectării vitezei AUTO
afişajul rămâne gol).

Moduri de funcţionare
A) Modul AUTO (automat)
1. Apăsaţi butonul MODE şi alegeţi modul de

funcţionare AUTO.
2. Apăsaţi butoanele TEMP şi alegeţi temperatură

dorită. Valorile de temperatură cele mai plăcute
sunt situate între 21 °C şi 28 °C.

3. Apăsaţi butonul ON/OFF şi porniţi aparatul de
aer condiţionat. Pe afişajul electronic al unităţii
interne sunt aprinse OPERATION şi AUTO. Este
indicată de asemenea şi temperatura setată pe
telecomandă. Viteza de ventilare este reglată în
mod automat.

4. Apăsând din nou butonul ON/OFF opriţi aparatul
de aer condiţionat.

INDICAŢIE
În modul de funcţionare AUTO aparatul de aer
condiţionat alege automat unul dintre regimurile de
lucru COOL, FAN sau HEAT recunoscând diferenţa
de temperatură dintre temperatura propriu-zisă din
încăpere şi cea setată pe telecomandă.

B) Modurile COOL (răcire), HEAT (încălzire) şi
FAN (ventilator)
1. Apăsaţi butonul MODE şi alegeţi modul de

funcţionare dorit: COOL, HEAT sau FAN.
2. Apăsaţi butoanele TEMP şi alegeţi temperatură

dorită.
3. Apăsaţi butonul FAN SPEED şi alegeţi viteza de

ventilare. Cu fiecare apăsare treceţi de la o
viteză la alta, după cum urmează: AUTO – LOW
– MED – HIGH.

4. Apăsaţi butonul ON/OFF şi porniţi aparatul de
aer condiţionat. Pe afişajul electronic al unităţii
interne se aprinde OPERATION. Este indicată de
asemenea şi temperatura setată pe
telecomandă.

5. Apăsând din nou butonul ON/OFF opriţi aparatul
de aer condiţionat.

INDICAŢIE
Modul de funcţionare FAN nu poate fi utilizat pentru
reglarea temperaturii. În acest mod nu puteţi efectua
decât paşii 1, 3, 4 şi 5. Modul de încălzire este
gândit numai pentru perioadele de trecere
(toamnă/primăvară).

C) Modul DRY (dezumidificare)
1. Apăsaţi butonul MODE şi alegeţi modul de

funcţionare DRY.
2. Apăsaţi butoanele TEMP şi alegeţi temperatură

dorită. Aparatul va porni alternativ funcţia de
ventilare şi funcţia de răcire.

3. Apăsaţi butonul ON/OFF şi porniţi aparatul de
aer condiţionat. Pe afişajul electronic al unităţii
interne se aprinde AUTO. Este indicată de
asemenea şi temperatura setată pe
telecomandă. În modul DRY aparatul
funcţionează cu o viteză mică de ventilare.

4. Apăsând din nou butonul ON/OFF opriţi aparatul
de aer condiţionat.

D) Modul TIMER (pornire/oprire întârziată)
Apăsaţi butonul TIMER ON pentru a regla timpul de
pornire sau butonul TIMER OFF pentru a regla
timpul de oprire a aparatului.

Reglarea timpului de pornire (oprire):
1. Apăsaţi butonul TIMER ON (TIMER OFF). Pe

ecranul telecomenzii sunt afişate acum TIMER
ON (TIMER OFF), timpul setat ultima oară pentru
pornirea (oprirea) automată a aparatului de aer
condiţionat şi simbolul „h”. Reglaţi acum timpul
de pornire (oprire).

2. Cu fiecare apăsare a butonului TIMER ON
(TIMER OFF) măriţi timpul de pornire (oprire) cu
câte 0,5 ore (de la 10 ore în sus, cu câte 1 oră).

3. După câteva secunde pe afişajul unităţii interne
se aprinde LED-ul de control TIMER.

INDICAŢII
1. În măsura în care aţi fixat atât un timp de

pornire, cât şi un timp de oprire automată a
aparatului, simbolul afişat pe ecran este TIMER
ON/OFF.

2. Pentru a schimba timpul fixat pentru TIMER
ON/OFF apăsaţi butonul TIMER respectiv şi
reglaţi din nou timpul.

3. Pentru a dezactiva funcţia TIMER ON/OFF
reglaţi timpul pentru TIMER pe 0:00.

E) Modul SLEEP (economisire energie)
1. Apăsaţi butonul SLEEP de pe telecomandă cât

timp vă aflaţi în modul răcire, încălzire sau
automat.

2. După o oră aparatul de aer condiţionat va creşte
(regimul de răcire) sau scădea (regimul de
încălzire) automat cu 1 °C temperatura reglată.

3. După încă o oră aparatul va repeta automat
procedura.

4. Cu acest mod de funcţionare economisiţi curent,
menţinând o temperatură plăcută în încăpere.
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9. Setări ale unităţii interne

Dacă nu funcţionează telecomanda (comandă de
urgenţă) (Fig. 5)

În cazul în care telecomanda nu funcţionează (baterii
goale sau defecţiune) puteţi folosi întrerupătorul de
urgenţă (Auto/Cool).
a) Deschideţi panoul frontal şi ridicaţi-l până când

auziţi un clinchet, semn că a rămas blocat în
poziţia deschis.

b) Apăsaţi butonul până când se aprinde simbolul
AUTO. Aparatul de aer condiţionat funcţionează
acum în regim forţat, automat de lucru
(temperatura standard reglată fiind 24 °C).

c) Închideţi panoul frontal la loc.

Atenţie:
1. În cazul apăsării repetate a butonului, modul de

funcţionare se schimbă după cum urmează:
AUTO, COOL, OFF.

2. Dacă apăsaţi butonul de două ori aparatul va
funcţiona în modul forţat de răcire. Acest regim
de lucru este conceput doar pentru testele
efectuate de către personalul specializat.

3. A treia apăsare a butonului determină oprirea
aparatului.

4. Pentru a prelua din nou comanda aparatului
utilizaţi telecomanda.

Reglarea direcţiei verticale a jetului de aer (Fig. 6)
Direcţia jetului de aer, spre stânga sau spre dreapta,
poate fi reglată manual. Reglajul trebuie efectuat
înainte de pornirea aparatului. În timpul funcţionării
acestuia lamelele pendulează şi riscaţi să vă prindeţi
degetele în ele.

Reglarea pe orizontală a direcţiei jetului de aer
(Fig. 7/8)
Aparatul de aer condiţionat reglează automat
direcţia jetului de aer în plan orizontal, în funcţie
modul de funcţionare selectat.
1. Efectuaţi această operaţiune în timp ce aparatul

este pornit.
2. Ţineţi apăsat butonul AIR DIRECTION de pe

telecomandă pentru a mişca clapetele în direcţia
dorită.

3. Aduceţi clapetele în poziţia dorită şi reglaţi astfel
direcţia jetului de aer în plan orizontal.

4. La fiecare pornire ulterioară a aparatului jetul de
aer va fi reglat automat pe orizontală şi trimis în
direcţia aleasă ca urmare a mişcării clapetelor
prin apăsarea butonului AIR DIRECTION.

Schimbarea automată a direcţiei jetului de aer în
plan orizontal (Fig. 7/9)
1. Efectuaţi această operaţiune în timp ce aparatul

este pornit.
2. Apăsaţi pe telecomandă pe butonul SWING.

Pentru a dezactiva această funcţie apăsaţi din
nou pe butonul SWING.

3. Apăsaţi apoi butonul AIR DIRECTION pentru a
aduce clapetele în poziţia dorită.

Indicaţii:
1. În cazul în care aparatul de aer condiţionat nu

este pornit, sau dacă funcţia TIMER ON este
activată, butoanele AIR DIRECTION şi SWING
nu sunt funcţionale.

2. Aparatul nu are voie să funcţioneze o perioadă
mai lungă de timp în modul de răcire sau de
dezumidificare cu jetul de aer orientat în jos.
Altminteri se poate forma apă de condens pe
clapetele orizontale. Aceasta se poate prelinge
apoi pe jos sau pe mobilă.

3. Nu reglaţi manual clapetele orizontale. Utilizaţi
pentru aceasta butoanele AIR DIRECTION sau
SWING. Dacă reglaţi clapetele cu mâna, în
timpul funcţionării aparatul poate indica o
eroare. În cazul apariţiei unei astfel de erori de
funcţionare, aparatul trebuie mai întâi oprit şi
apoi pornit din nou.

4. Dacă reporniţi imediat aparatul, clapetele
orizontale pot rămâne nemişcate timp de circa
10 secunde.

5. Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze cu clapetele
orizontale închise.

6. În momentul în care conectaţi aparatul la
reţeaua electrică (prima alimentare cu curent)
prin clapetele orizontale este emis un sunet timp
de 10 secunde. Acest lucru este normal şi nu
constituie o defecţiune.

10. Instrucţiuni privind curăţarea
aparatului

Atenţie!
Înainte de a curăţa aparatul opriţi-l şi scoateţi
ştecherul din priză.

Indicaţie!
Intervalele de timp la care trebuie efectuată
curăţarea aparatului depind de locul de montare a
acestuia. În mod normal trebuie respectate
intervalele indicate mai jos.

Păstraţi curată unitatea externă şi zona din jurul ei.
Îndepărtaţi cu regularitate frunzele, etc. din jurul
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unităţii externe.

Curăţarea carcasei unităţii interne
� Dacă este nevoie curăţaţi carcasa unităţii interne

doar cu o cârpă moale şi umedă.
� Pentru a evita deteriorarea carcasei şi a

componentelor electronice nu utilizaţi benzină,
diluanţi, praf sau substanţe de curăţat, etc.

Curăţarea filtrelor de aer ale unităţii interne
Asiguraţi-vă că filtrele de aer sunt curate. Filtrele
murdare afectează în mod negativ performanţele
aparatului. Filtrele de aer din unitatea internă trebuie
verificate lunar şi eventual curăţate.
1. Ridicaţi panoul frontal al unităţii interne până

când auziţi un clinchet, semn că a rămas blocat
în poziţia deschis (Fig. 10).

2. Ridicaţi uşor filtrul de aer de cadrul inferior (Fig.
11 / Poz. A) pentru a-l scoate din suport şi
trageţi-l apoi de tot în jos. Scoateţi filtrul de aer
din unitatea internă (Fig. 12).

3. La ambele filtre sunt ataşate filtre suplimentare.
Filtrul galben cu vitamina C asigură
transformarea oxigenului activ în O2, având
efecte pozitive în ceea ce priveşte menţinerea
unui aspect plăcut al pielii. Filtrul biologic verde
combate mirosurile neplăcute, bacteriile, viruşii
şi alergenele. Scoateţi filtrele (Fig. 13) din cadrul
suport.

4. Curăţaţi filtrul cu vitamina C / filtrul biologic o
dată pe lună şi schimbaţi-l la fiecare 2 ani. Filtre
de schimb puteţi găsi la firma ISC GmbH.

5. Curăţaţi filtrul cu vitamina C / filtrul biologic cu
grijă cu un aspirator.

6. Curăţaţi plasa filtrului de aer cu un aspirator sau
spălaţi-o cu apă caldă (maxim 40 C).

7. Uscaţi apoi filtrul într-un loc răcoros.
8. Introduceţi filtrul cu vitamina C / filtrul biologic

înapoi în cadrul suport. Aşezaţi ambele filtre
înapoi pe filtrele de aer.

9. Introduceţi latura superioară a filtrului de aer
înapoi în unitatea internă şi asiguraţi-vă că
muchia stângă şi cea dreaptă sunt aşezate
corect. Băgaţi filtrul de tot înăuntru (Fig. 14).

10. Închideţi panoul frontal la loc.

Curăţarea schimbătorului de căldură al unităţii
interne
Schimbătorul de căldură trebuie curăţat cel puţin o
dată pe an. Pentru aceasta scoateţi filtrele de aer
urmând paşii descrişi mai sus.
� Cu ajutorul unui aspirator sau al unei perii cu

peri lungi îndepărtaţi eventualele depuneri de
mizerie de pe schimbătorul de căldură pentru a
evita deteriorarea serpentinelor. Un schimbător
de căldură stricat presupune cheltuieli mari de

exploatare.
� Aveţi grijă să nu vă răniţi de marginile

serpentinelor.

11. Indicaţii generale

Punerea în funcţiune a aparatului după o
perioadă mai lungă de neutilizare
În cazul în care aparatul de aer condiţionat nu este
utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, înainte
de a-l porni asiguraţi-vă că:
1. nu există obiecte care să acopere unitatea

internă sau unitatea externă.
2. priza electrică la care este conectat aparatul

este instalată corect.
3. filtrele de aer sunt curate.

Scoaterea din funcţiune a aparatului în cazul
neutilizării lui îndelungate
Dacă nu utilizaţi aparatul de aer condiţionat pentru o
perioadă mai lungă de timp efectuaţi următoarele
operaţiuni după ultima pornire:
1. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de circa 6

ore în regimul de lucru „ventilare”. Îndepărtaţi
astfel eventuala umiditate de pe toate
componentele aparatului.

2. Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
3. Curăţaţi filtrele de aer şi carcasa.
4. Îndepărtaţi orice mizerie de pe unitatea externă.
5. Scoateţi bateriile din telecomandă pentru a

împiedica o eventuală scurgere.

Următoarele evenimente apărute în timpul
funcţionării aparatului nu constituie defecţiuni ale
acestuia:

1. Funcţia de protecţie a aparatului, protecţia
compresorului
a) După reconectarea aparatului compresorul

porneşte abia după 3 minute.
b) Aparatul dispune de o funcţie specială care

împiedică aerul rece să iasă afară în timpul
modul de încălzire dacă schimbătorul de căldură
al unităţii interne se găseşte într-una dintre
următoarele trei situaţii, iar temperatura reglată
nu a fost încă atinsă:
- modul de încălzire tocmai a fost activat.
- are loc dezgheţarea aparatului.
- este activat modul de încălzire, însă la o
temperatură scăzută.

c) Atât ventilatorul din unitatea internă, cât şi cel
din unitatea externă sunt oprite în timpul
operaţiunii de dezgheţare. Dezgheţarea este în
curs.

d) În cazul unor temperaturi scăzute afară şi a unei
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umidităţi ridicate a aerului unitatea externă poate
îngheţa în modul de încălzire. Acest lucru
determină un randament scăzut al aparatului în
ceea ce priveşte încălzirea. Într-o asemenea
situaţie aparatul opreşte automat încălzirea şi
trece în modul de dezgheţare. Dezgheţarea
poate dura între 4 şi 10 minute, în funcţie de
temperatura de afară şi de cantitatea de gheaţă
depusă pe unitatea externă.

2. Din unitatea internă iese o „ceaţă albă“:
a) În cazul unor diferenţe mari de temperatură între

intrările şi ieşirile de aer şi a unei umidităţi
relative ridicate a aerului din încăpere, în modul
de răcire poate apărea o „ceaţă albă“.

b) Dacă după dezgheţare aparatul de aer
condiţionat este pornit din nou în modul de
încălzire, din cauza umidităţii poate apărea o
„ceaţă albă“.

3. Se aud nişte zgomote din aparat:
a) În timpul funcţionării compresorului şi imediat

după oprirea acestuia se aude un şuierat
provocat de curgerea agentului frigorific prin
conducte.

b) În timpul funcţionării compresorului şi imediat
după oprirea acestuia se aude un scârţâit
provocat de dilataţiile (la cald) şi contracţiile (la
rece) componentelor plastice din interiorul
aparatului, produse ca urmare a diferenţelor de
temperatură înregistrate.

c) La prima pornire şi alimentare cu energie a
aparatului clapetele de direcţionare a aerului
sunt aduse la loc în poziţia lor iniţială.

4. Din unitatea internă iese praf:
a) Acest lucru este normal dacă aparatul de aer

condiţionat a fost oprit pentru o perioadă mai
lungă de timp sau dacă este pus în funcţiune
pentru prima oară.

5. Din unitatea internă iese un miros ciudat:
a) Acest miros apare în unitatea internă, fiind emis

de anumite materiale sau piese de mobilier,
respectiv fiind cauzat de fumul de ţigară.

6. Aparatul de aer condiţionat trece din modul de
răcire sau de încălzire în modul de ventilare:
În cazul în care temperatura din încăpere a atins
temperatura reglată, compresorul se opreşte
automat şi aparatul continuă să funcţioneze în
modul de ventilare (FAN). Imediat ce temperatura
din încăpere creşte în modul de răcire (COOL) până
la valoarea reglată, respectiv scade în modul de
încălzire (HEAT) până la valoarea reglată,
compresorul porneşte din nou.

7. În încăperile cu umiditate relativă ridicată a
aerului (de peste 80%) la suprafaţa unităţii
interne se formează picături de apă în modul de
răcire:
Reglaţi clapetele orizontale astfel încât poziţia de
ieşire a aerului să fie verticală şi alegeţi o viteză de
ventilare ridicată (HIGH).

8. Modul de încălzire:
Cu ajutorul unităţii externe aparatul de aer
condiţionat aspiră aer cald de afară şi îl introduce în
încăpere prin intermediul unităţii interne. Dacă
temperatura de afară scade, cantitatea de aer cald
aspirată de către aparat scade în mod
corespunzător. În acelaşi timp sarcina termică a
aparatului creşte ca urmare a diferenţei mari dintre
temperatura de afară şi cea din încăpere. Acest
lucru poate avea drept efect faptul că nu se va reuşi
atingerea temperaturii dorite în încăpere cu ajutorul
aparatului de aer condiţionat.
Ţineţi cont că funcţia de încălzire are sens să fie
utilizată doar în perioadele de trecere (primăvară /
toamnă).

9. Funcţia de repornire automată: în cazul
survenirii unei pene de curent în timpul
funcţionării aparatului, acesta se opreşte de tot:
După reluarea alimentării cu energie pe afişajul
electronic al unităţii interne se aprinde simbolul
OPERATION. Pentru a porni din nou aparatul
apăsaţi butonul ON/OFF de pe telecomandă.

10. Descărcările electrice sau undele radio ale
unui telefon aflat într-o maşină în apropierea
aparatului de aer condiţionat pot determina
apariţia unor erori ale acestuia:
În astfel de cazuri opriţi puţin alimentarea cu energie
a aparatului. Daţi apoi drumul la curent. Apăsaţi
butonul ON/OFF de pe telecomandă pentru a porni
din nou aparatul.

12. Defecţiuni

Verificaţi următoarele puncte înainte de a apela la
serviciul clienţi:

Aparatul nu funcţionează. Verificaţi următoarele
puncte:
1. Aveţi curent la priză?
2. Verificaţi siguranţa prizei!
3. TIMER-ul este pornit?

Aparatul nu răceşte suficient!
Verificaţi următoarele:
1. Temperatura este corect reglată?
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2. Filtrul de aer este murdar? Curăţaţi-l şi montaţi-l 
la loc.

3. Intrările şi ieşirile unităţii externe sunt blocate?
4. Este pornit cumva modul SLEEP în timpul zilei?
5. Racordurile dintre unitatea internă şi cea externă 

nu sunt etanşe? Cumva este prea puţin agent 
frigorific în conducte ? Informaţi în acest caz 
centrul autorizat de service.

Telecomanda nu funcţionează!
(Atenţie: ea funcţionează doar la o distanţă
maximă de 8 m de unitatea internă.)
1. Bateriile mai sunt bune? Dacă nu, schimbaţi-le!
2. Bateriile sunt aşezate corect? Ţineţi seama de 

prolaritatea indicată!
3. Există obiecte intercalate între unitatea internă şi 

telecomandă care să poată perturba semnalul?
Îndepărtaţi aceste obiecte.

În cazul unei pene de curent verificaţi
următoarele:
După remedierea penei de curent apăsaţi butonul
ON/OFF al telecomenzii. Dacă problemele nu au
putut fi remediate după verificarea punctelor de mai
sus, opriţi aparatul şi contactaţi centrul autorizat de
service.

În cazul următoarelor defecţiuni semnalate
contactaţi imediat centrul autorizat de service

Eroare E1
Senzorul de recirculare al aerului din interiorul
unităţii interne este defect

Eroare E2
Senzorul schimbătorului de căldură din interiorul
unităţii interne este defect

Eroare E4
Randamentul de răcire / încălzire

Eroare E5
Modul de răcire – protecţia contra îngheţului activată
/ Modul de încălzire – protecţia contra supraîncălzirii
activată

13. Accesorii de montaj

Înainte de a începe montarea aparatului verificaţi
accesoriile dacă sunt toate.

1 buc. placă de montaj pentru unitatea internă
1 buc. telecomandă IR
2 buc. baterii (tip AAA 1,5V)
1 buc. furtun de evacuare a apei de condens

(L = 2 m)
2 buc. material de etanşare
1 buc. capac pentru gaura din zid
2 buc. bandă de înfăşurare din material sintetic
1 set conducte de agent frigorific (L = 5 m)
1 buc. izolaţie conductă (Ø 35 x 500 mm)
8 buc. şuruburi ST 3,9 x 25
8 buc. dibluri
1 buc. ţeavă de trecere prin zid

14. Instrucţiuni de montare (Fig. 15)

Asiguraţi-vă că tensiunea de pe plăcuţa
indicatoare corespunde cu tensiunea existentă în
reţea.
� Atenţie! Asiguraţi-vă că în apopierea găurilor de

bormaşină nu există cabluri electrice sau alte
instalaţii (de ex. conducte de apă).

� Împământaţi unitatea externă conform normelor
în vigoare.

� Aparatul trebuie prevăzut cu siguranţe separate
împotriva scurtcircuitării.

� Instalarea prizei de 230 V necesară dispozitivului
trebuie realizată de către un electrician autorizat.
Montarea eronată poate duce la vătămări
corprale şi daune materiale.

� În cazul în care nu puteţi realiza de unul singur
instalarea aparatului, puteţi apela pentru
instalarea frigotehnică a acestuia la serviciul
nostru de clienţi sau la o firmă specializată în
instalaţii de aclimatizare.

� Montarea eronată poate duce la vătămări
corprale şi daune materiale.

� Pe durata montării purtaţi mănuşi de protecţie şi
mijloace de protecţie a auzului şi a vederii.

Indicaţii privind racordul electric!
Racordul electric (priză de 230 V, 16 A) poate fi
realizat doar de către un electrician autorizat de
societatea de distribuţie a energiei electrice la care
sunteţi abonat. Aparatul trebuie prevăzut cu
siguranţe separate împotriva scurtcircuitării. Alegeţi
un cablu de alimentare suficient de gros. Firul
galben/verde trebuie utilizat doar ca fir de
împământare şi în niciun caz nu trebuie pus sub
tensiune. În cazul unui racord electric fix al
aparatului, acesta trebuie separat de reţea cu
ajutorul unui dispozitiv de protecţie cu o distanţă de
separare de minim 3 mm (ex. un întrerupător de
protecţie a liniilor). Realizaţi mai întâi conexiunea
dintre unitatea externă şi cea internă, iar apoi
racordul la reţea. Asiguraţi-vă că nicio componentă
a instalaţiei nu se află sub tensiune. Asiguraţi
aparatul împotriva repornirii accidentale.
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A. Alegerea locului de montare

Unitatea internă
1. Fantele de intrare şi ieşire a aerului nu trebuie să

fie acoperite sau blocate, astfel încât aerul să
poată fi distribuit uniform în întreaga încăpere.

2. Montaţi unitatea internă astfel încât distanţa
până la unitatea externă, trecând prin perete, să
fie relativ mică.

3. Atunci când trageţi furtunul de scurgere spre
exterior, asiguraţi-vă că nu formează curburi şi
că este orientat în jos.

4. Evitaţi să aşezaţi unitatea internă în apropierea
unei surse de căldură, într-o zonă cu grad înalt
de umiditate, sau într-o zonă cu gaze
inflamabile.

5. Pentru montare alegeţi un loc suficient de stabil,
astfel încât aparatul să nu fie expus la vibraţii.

6. Instalarea trebuie realizată în mod ordonat şi
curat.

7. Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu pentru
lucrări ulterioare de reparaţii şi service.

8. Aparatul trebuie poziţionat la o distanţă de
minim 1 m faţă de orice dispozitiv sau instalaţie
electrică, cum ar fi televizorul, radioul,
calculatorul etc.

9. Alegeţi un loc în care aparatul este uşor
accesibil atunci când trebuie să curăţaţi au să
schimbaţi filtrul.

10. În varianta standard, distanţa maximă dintre
unitatea externă şi cea internă este de 5 m.
Lungimea maximă a conductei agentului
frigorific este de 10 m, la o diferenţă de înălţime
maxim admisă de 5 m.

11. Evitaţi expunerea directă a aparatului la radiaţiile
solare.

Unitatea externă
1. Alegeţi locul de montare astfel încât vecinii să nu

fie deranjaţi de zgomot sau de aerul evacuat.
2. Alegeţi un loc care să asigure alimentarea

suficientă cu aer.
3. Fantele de intrare şi ieşire a aerului nu trebuie să

fie acoperite.
4. Locul trebuie să fie suficient de stabil pentru a

permite montarea şi pentru a evita vibraţiile.
5. Trebuie excluse pericolul apariţiei unor gaze

inflamabile sau al unor scăpări de gaze care pot
duce la coroziune.

6. Asiguraţi-vă că instalarea este realizată conform
normelor în vigoare.

7. Locul de montare trebuie să se afle la o înălţime
de minim 20 cm deasupra nivelului maxim
estimat al stratului de zăpadă. În unitatea
externă nu trebuie să pătrundă zăpadă.

8. Peretele pe care urmează să fie montată

unitatea externă trebuie să fie suficient de stabil
şi să poată suporta greutatea acesteia.

9. Aparatul nu trebuie să fie afectat nici măcar de
rafalele puternice de vânt.

10. Trebuie să se asigure buna aerisire a aparatului
şi expunerea redusă a acestuia la praf, ploaie şi
radiaţii solare.

11. Aparatul trebuie fixat pe o substrucţie cu
proprităţi de amortizare a vibraţiilor, pentru a
evita astfel zgomotul excesiv şi vibraţiile.

Respectaţi următoarele indicaţii:
Următoarele situaţii pot duce la defecţiuni.
Informaţi-vă asupra lor la partenerul nostru de
service sau la o firmă specializată în instalaţii de
aclimatizare, pentru a evita apariţia ulterioară a
unor defecţiuni.

Evitaţi să montaţi aparatul în următoarele locuri
� Locuri în care este depozitat ulei (ulei pentru

maşini).
� Locuri care prezintă un conţinut ridicat de sare.
� Locuri care prezintă un conţinut ridicat de sulf,

cum ar fi zonele balneare.
� Locuri în care sunt utilizate radioemiţătoare sau

antene de amplificare, aparate de sudură sau
aparate medicale.

� Locuri în care unitatea externă este expusă
radiaţiilor directe ale soarelui. Dacă este
necesar, montaţi mijloace de umbrire a unităţii
externe. Acestea nu trebuie să afecteze însă
fluxul de aer.

� Locuri aflate în apropierea surselor de căldură
sau de aburi.

� Locuri cu un nivel înalt de prăfuire.
� Locuri foarte circulate.
� Orice locuri care implică condiţii neobişnuite.

Atenţie!
� Direcţia de evacuare a aerului trebuie să

coincidă cu direcţia principalului curent de aer
din acea zonă.

� Nu realizaţi niciodată instalarea în locuri expuse
curenţilor agresivi de aer.

� Respectaţi distanţele minime (vezi Instrucţiuni
de montare).

� Unitatea internă şi cea externă trebuie instalate
doar în poziţie verticală, utilizând nivela cu bulă
de aer. La terminarea instalării, verificaţi încă o
dată poziţia verticală.

� Conductele agentului frigorific nu trebuie
curbate sau apăsate.

� Conductele agentului frigorific, inclusiv
racordurile şi ventilele trebuie izolate termic
pentru a împiedica difuziunea.

� Dopurile de protecţie ale conductelor agentului
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frigorific / ale racordurilor cu aparatul trebuie
îndepărtate exact înainte de a realiza conectarea
acestora la aparat.

� Pentru a nu pătrunde umezeala, conductele
deschise ale agentului frigorific trebuie protejate
cu ajutorul unor capace sau benzi adezive
corespunzătoare.

B. Montarea unităţii interne

Respectaţi în mod obligatoriu instrucţiunile de
montare.

1. Înaintea montării
� Alegeţi locul de montare a unităţii interne

(respectaţi indicaţiile de mai sus cu privire la
alegerea locului de montare).

� Asiguraţi-vă că tensiunea de pe plăcuţa
indicatoare corespunde cu tensiunea existentă
în reţea. Valorile tensiunii trebuie să coincidă.

� Conductele agentului frigorific trebuie prevăzute
cu izolaţia originală din fabrică.

2. Fixarea plăcii de montaj (Fig. 16/17)
� Placa de montaj pentru unitatea internă trebuie

fixată pe perete în poziţie verticală. Respectaţi în
mod obligatoriu distanţele indicate. După ce aţi
marcat mai întâi locurile respective, daţi găurile
şi fixaţi placa de montaj cu dibluri şi şuruburi.
Pentru a evita formarea vibraţiilor la unitatea
internă, asiguraţi-vă că între placa de montaj şi
perete nu a rămas spaţiu liber absolut deloc.

3. Realizarea spărturii în zid (Fig. 17/18)
� Cu ajutorul unui burghiu inelar de 90 mm găuriţi

zidul dinspre interior (A) spre exterior (B) într-un
unghi descendent de 5°. În figura 17 puteţi
vedea poziţiile ideale ale spărturii în zid (C resp.
D).

4. Poziţionarea furtunului de evacuare a apei de
condens (Fig. 19)
� Furtunul de evacuare a apei de condens trebuie

scos în exterior, orientat în jos. Evitaţi formarea
curburilor şi a îndoiturilor. Capătul furtunului de
evacuare nu trebuie introdus într-un recipient
care se poate umple cu apă. În cazul în care în
furtunul de evacuare rămâne apă, ea poate duce
la apariţia unor defecţiuni.

� Împingeţi eventualul furtun suplimentar de
evacuare a apei de-a lungul ştuţului aferent
furtunului unităţii interne. Fixaţi racordul cu
bandă adezivă. Asiguraţi-vă că racordul este
etanş.

5. Racordarea conductelor agentului frigorific

5.1. Indicaţii importante
- Pentru o montare profesională aveţi nevoie de
următoarele:
1x cheie fixă cu deschidere de 19
1x cheie fixă cu deschidere de 24
1x cheie fixă cu deschidere de 27
1x cheie inbus de 5 mm
1x şurubelniţă în cruce
1x spray pentru detectarea locurilor neetanşe sau
leşie de săpun (apă cu detergent)

� Vă rugăm să respectaţi următoarele indicaţii
detaliate privind racordarea conductelor
agentului de răcire. Garanţia este valabilă doar
în cazul instalării corecte, conform
instrucţiunilor.

� Conductele şi cuplajele îndoite şi/sau avariate
sunt acoperite de garanţie doar dacă sesizarea
este făcută înainte de instalare.

� Toate dopurile şi capacele de închidere
trebuie îndepărtate cu puţin timp înaintea
montării.

� Pentru a asigura etanşeitatea, verificaţi daă
cuplele rapide sunt perfect curate. Umiditatea
sau corpurile străine afectează buna funcţionare
a cuplelor rapide – există pericolul unor pierderi
de agent frigorific (în acest caz nu se acordă
garanţie).

� Instalarea la exterior a conductelor agentului
frigorific se face doar în condiţii de vreme
uscată.

� Conductele agentului frigorific nu trebuie
mascate cu tencuială.

� Trageţi mănunchiul de conducte printr-un
jgheab deschis sau fixaţi-le de tencuială cu
ajutorul unor bride.

� Va rugăm să vă asiguraţi că agentul frigorific nu
are cum să se scurgă în mediul înconjurător.

� Manipularea necorespunzătoare a agentului
frigorific poate afecta sănătatea. În timpul
manipulării agentului frigorific purtaţi mănuşi şi
ochelari de protecţie.

� Unitatea externă nu are voie să fie montată
decât afară. Trebuie să se asigure o bună
ventilaţie.

� În timpul montării fumatul este interzis.
� Este interzisă utilizarea aparatului fără racordul

conductelor agentului frigorific, acest lucru
ducând la defectarea sa imediată.

� Şuruburile trebuie strânse doar cu chei fixe
adecvate. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că
dacă şuruburile nu sunt strânse suficient de bine
pot apărea zone neetanşe, iar dacă şuruburile
sunt strânse prea tare pot fi avariate înfiletările.
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În cazul în care nu puteţi realiza de unul singur
racordul agentului frigorific, adresaţi-vă neapărat
partenerului nostru de service sau unei firme
specializată în instalaţii de aclimatizare.

� Important! Supapele EQ sunt concepute pentru
a fi montate o singură dată. În cazul mai multor
montări, etanşeitate nu mai poate fi garantată.
Garanţia îşi pierde valabilitatea.

5.2 Racordarea conductelor agentului frigorific la
unitatea internă
Trageţi conductele agentului frigorific de la unitatea
internă la unitatea externă.

Indicaţii:
� Pentru a evita confuziile, racordurile conductelor

agentului frigorific sunt marcate cu „A“, „B“, „C“
şi „D“. Conectaţi unul cu altul doar racordurile
cu marcaj identic.

� Trageţi conductele agentului frigorific de la
unitatea internă la unitatea externă.

� Raza de curbură a conductelor agentului
frigorific nu are voie să fie mai mică de 150 mm.
Conductele trebuie curbate o singură dată. În
cazul unei raze de curbură prea mici sau în cazul
unor mai multe curburi, conductele pot deveni
poroase, pot plesni sau se pot rupe.

� Racordul conductelor agentului frigorific la
supapele unităţii interne nu trebuie să fie
tensionat.

� În funcţie de condiţiile de la faţa locului poate fi
mai practic ca înainte de montare să trageţi
conductele de agent frigorific prevăzute cu dop
de plastic dinspre exterior spre interior prin
spărtura din zid şi prin ţeava aferentă. În acest
caz operaţiunile ce trebuie efectuate se schimbă
după cum urmează.

1. Îndepărtaţi capacele din plastic ale unităţii
interne şi ale conductelor agentului frigorific doar
cu puţin timp înainte de montare. Respectaţi
marcajele racordurilor.

2. Fig. 20: Trageţi conductele agentului frigorific
până când acestea stau lejer în dreptul
supapelor. Aşezaţi filetul conductei de agent
frigorific în poziţie dreaptă în filetul unităţii
externe. Înşurubaţi-le la început cu mâna.

3. Fig. 21/22: Strângeţi racordurile cu ajutorul unei
chei fixe. Utilizând o cheie fixă cu deschidere de
24 ţineţi contra în punctul marcat cu „X“, iar cu o
cheie fixă cu deschidere de 27 strângeţi piuliţele
doar în locul marcat cu „Y“.
b) Asiguraţi-vă că în timpul înşurubării nu stricaţi 
filetul.

Important! Deoarece cupla funcţionează cu inel de
tăiere, desfacerea şi reconectarea conductelor
poate duce la apariţia unor zone neetanşe. Garanţia
îşi pierde valabilitatea.

După terminarea operaţiunilor 1 – 3 verificaţi
etanşeitatea racordurilor cu ajutorul unui spray
pentru detectarea locurilor neetanşe sau folosind
leşie de săpun. Dacă se formează bule înseamnă că
acele locuri sunt neetanşe şi trebuie să mai strângeţi
racordurile cu o cheie fixă.

4. Strângeţi toate conductele formând un
mănunchi.

Indicaţii:
� Furtunul de evacuare a apei de condens trebuie

curbat şi poziţionat cu atenţie (Fig. 23).
� Ambele conducte ale agentului frigorific trebuie

izolate în punctele de racordare.
� Furtunul de evacuare a apei de condens trebuie

legat întotdeauna sub conducta agentului
frigorific.

� Asiguraţă-vă că toate conductele de pe partea
posterioară a unităţii interne sunt etanşe.

� Asiguraţă-vă că furtunul de evacuare a apei de
condens se află în punctul cel mai de jos al
mănunchiului. Furtunul trebuie separat de
cabluri şi de conducta de racord pentru ca apa
de condens să nu curgă peste acestea.

� Nu intersectaţi cablul de alimentare cu alte
cabluri.

� Asiguraţi-vă că nu aţi scos cablul de alimentare
în exterior. Toate conductele, cablurile electrice
şi furtunul de evacuare a apei de condens
trebuie înfăşurate cu banda de protecţie livrată
odată cu ele.

� Mănunchiul trebuie tras prin spatele carcasei
unităţii interne, în spaţiul dintre aceasta şi perete
(Fig. 24).

Explicaţia figurii 24
A = Cablul de legătură dintre unitatea internă şi cea
externă
B = Conducta agentului frigorific
C = Bandă de înfăşurare
D = Furtul de evacuare a apei de condens

5. Trageţi mănunchiul de cabluri şi conducte prin
ţeava de trecere prin perete (Fig. 25/26).

6. Agăţaţi unitatea internă de placa de montaj.
Cârligul superior (Fig. 26 / Poz. A) al plăcii de
montaj trebuie să intre bine în latura posterioară
a unităţii interne. După terminarea lucrărilor de
montare împingeţi unitatea internă în clema
inferioară de fixare (B).
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C. Montarea unităţii externe

Respectaţi în mod obligatoriu instrucţiunile de
montare

1. Înaintea montării
� Alegeţi locul de montare a unităţii externe

(respectaţi indicaţiile de mai sus cu privire la
alegerea locului de montare).

� Asiguraţi-vă că tensiunea de pe plăcuţa
indicatoare corespunde cu tensiunea existentă
în reţea. Valorile tensiunii trebuie să coincidă.

� Având în vedere accesoriile livrate, distanţa
dintre unitatea internă şi cea externă este de
maxim 5 m.

� În cazul în care unitatea externă este poziţionată
mai sus faţă de cea internă, asiguraţi-vă că
conducta agentului frigorific formează o curbură
mai jos de latura inferioară a unităţii interne.

� Fixaţi furtunul de evacuare a apei de condens
(B) împreună cu şaiba de etanşare (A) de
podeaua unităţii externe (Fig. 27). Utilizaţi un
furtun pentru eliminarea apei formate în timpul
modului de încălzire.

2. Fixarea unităţii externe
� Unitatea externă poate fi fixată cu dibluri şi

şuruburi de podea sau de o consolă de perete
(ex. accesorii speciale Nr. Art. 23.651.57). Pentru
aceasta folosiţi găurile prevăzute în aparat.

3. Racordarea conductelor agentului frigorific la
unitatea externă

Atenţie!
Respectaţi în mod obligatoriu şi paragraful 5.1 cu
privire la racordul conductelor de agent frigorific.

Indicaţii:
� Lucrările de service trebuie realizate doar de

către firme specializate. Contactaţi centrul
nostru autorizat de service.

� În cazul în care cablul electric de legătură dintre
unitatea internă şi cea externă este avariat,
contactaţi imediat o firmă de specialitate.

� În cazul în care cablul de alimentare este avariat,
acesta trebuie înlocuit de către un electrician.

� a) În varianta standard, lungimea maxină a
conductei agentului frigorific este de 5 m.
b) În cazul în care unitatea externă este
poziţionată mai sus decât cea internă, conducta
agentului frigorific trebuie să formeze o curbă
mai jos decât unitatea internă.

1. Fig. 28: Îndepărtaţi capacul de protecţie al
racordului de la unitatea externă.

2. Fig. 29: Îndepărtaţi capacele din plastic ale
unităţii externe şi ale conductelor agentului
frigorific doar cu puţin timp înainte de montare.
Elementele fiecărui racord sunt marcate cu
aceeaşi literă.

3. Fig. 29/30: Trageţi conductele agentului frigorific
până când acestea stau lejer în dreptul
supapelor. Aşezaţi filetul conductei de agent
frigorific în poziţie dreaptă în filetul unităţii
externe. Înşurubaţi-le la început cu mâna.

Indicaţie: Racordul conductelor agentului frigorific
la supapele unităţii externe nu trebuie să fie
tensionat.

ATENŢIE! Înainte a continua, citiţi mai întâi cu
atenţie descrierea următoarelor operaţiuni.

4. Fig. 31/32: Cu ajutorul unei chei fixe strângeţi
mai întâi racordul de jos iar apoi pe cel de sus.
Utilizând o cheie fixă cu deschidere de 24 ţineţi
contra în punctul marcat cu „A“, iar cu o cheie
fixă cu deschidere de 27 strângeţi piuliţele doar
în locul marcat cu „B“.

Indicaţii:
a) Nu utilizaţi niciodată cheia fixă în punctele
marcate cu „X“ (Fig. 33).

b) Asiguraţi-vă că în timpul înşurubării nu stricaţi
filetul.

Important! Deoarece cupla funcţionează cu inel de
tăiere, desfacerea şi reconectarea conductelor
poate duce la apariţia unor zone neetanşe. Garanţia
îşi pierde valabilitatea.
După terminarea operaţiunilor 1 – 4 verificaţi
etanşeitatea racordurilor cu ajutorul unui spray
pentru detectarea locurilor neetanşe sau folosind
leşie de săpun. Dacă se formează bule înseamnă că
acele locuri sunt neetanşe şi trebuie să mai strângeţi
racordurile cu o cheie fixă.

5. Fig. 34/35/36: Cu o cheie fixă cu deschidere de
19 îndepărtaţi capacul supapei superioare de
închidere. Deschideţi supapa de închidere rotind
o cheie inbus de 5 mm în sensul opus acelor de
ceasornic, până când ajungeţi la opritor. Supapa
este acum deschisă. Dacă supapa nu este
complet deschisă pot apărea erori de
funcţionare sau defecţiuni ale aparatului.
Înşurubaţi la loc capacul supapei superioare de
închidere şi strângeţi-l bine pentru a asigura
etanşeitatea.

RO
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Important! Inelul conic al supapei şi capacul au un
important rol de etanşeizare. Fiţi atent să nu
distrugeţi conul şi să menţineţi capacul curat.

6. Fig. 37/38/39: Cu o cheie fixă cu deschidere de
19 îndepărtaţi acum capacul supapei inferioare
de închidere. Deschideţi supapa de închidere
rotind o cheie inbus de 5 mm în sensul opus
acelor de ceasornic, până când ajungeţi la
opritor. Supapa este acum deschisă. Dacă
supapa nu este complet deschisă pot apărea
erori de funcţionare sau defecţiuni ale aparatului.
Înşurubaţi la loc capacul supapei inferioare de
închidere şi strângeţi-l bine pentru a asigura
etanşeitatea.

Important! Inelul conic al supapei şi capacul au un
important rol de etanşeizare. Fiţi atent să nu
distrugeţi conul şi să menţineţi capacul curat.

7. După terminarea operaţiunilor 1 – 6 verificaţi
etanşeitatea racordurilor cu ajutorul unui spray
pentru detectarea locurilor neetanşe sau
folosind leşie de săpun. Dacă se formează bule
înseamnă că acele locuri sunt neetanşe şi
trebuie să mai strângeţi racordurile cu o cheie
fixă.

8. Puneţi aparatul în funcţiune pentru a se regla
presiunile de lucru din interiorul acestuia.
Verificaţi din nou etanşeitatea racordurilor
a) în modul de răcire
b) în modul de încălzire
Dacă se formează bule înseamnă că acele locuri
sunt neetanşe şi trebuie să mai strângeţi
racordurile cu o cheie fixă.

9. Înşurubaţi la loc capacul de protecţie al
racordului.

4. Racordul electric unitatea internă - unitatea
externă (Fig. 40/41)
� Respectaţi indicaţiile cu privire la racordul

electric.

1. Deşurubaţi capacul de protecţie al racordului
(A).

2. Introduceţi capătul liber al cablului de legătură (I)
dintre unitatea internă şi cea externă în fişa (C)
unităţii externe.

3. Înşurubaţi firul galben/verde (PE) în borna de
contact (B) marcată cu galben/verde (PE) a
unităţii externe.

4. Fixaţi cablul de legătură de unitatea externă cu
ajutorul brăţărilor (K).

5. Înşurubaţi la loc capacul de protecţie al
racordului (A) de la unitatea externă.

5. Suportul telecomenzii
Înainte de a fixa suportul, verificaţi dacă semnalul
trimis de telecomandă din acel loc este recepţionat
de către unitatea internă. Evitaţi să alegeţi un loc
care este expus razelor directe ale soarelui sau care
se află în apropierea unor surse de căldură
Respectaţi polaritatea corectă a bateriilor din
telecomandă.

Fixaţi suportul telecomenzii de un perete cu ajutorul
diblurilor şi a şuruburilor.

6. Folii autocolante pentru unitatea internă
Împreună cu aparatul de aer condiţionat se livrează
şi două folii autocolante pentru a putea conferi
unităţii interne culoarea dorită. Puteţi lipi aceste folii
pe latura frontală a unităţii interne. Vă rugăm să
curăţaţi mai întâi suprafaţa pe care urmează să lipiţi
foliile, astfel încât să nu prezinte urme de praf sau de
grăsime.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că foliile, lipirea
lor şi eventualele deteriorări ale părţii frontale
survenite în timpul lipirii nu sunt acoperite de
garanţie.

15. Comanda pieselor de schimb

La comanda pieselor de schimb trebuie precizate
următoarele date:
� Tipul aparatului
� Numărul articolului
� Numărul de identificare al aparatului
� Numărul piesei de schimb necesare
Informaţii şi preţuri actuale găsiţi la adresa 
www.isc-gmbh.info

RO
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 
und Normen für Artikel

t declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

p déclare la conformité suivante selon la 
directive CE et les normes concernant lʼarticle

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

m declara la siguiente conformidad a tenor de la 
directiva y normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade de acordo 
com a directiva CE e normas para o artigo

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln

q ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

T заявляет о соответствии товара 
следующим директивам и нормам EC

B izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i 
normama EU za artikl.

Q declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-
toare CE μi normele valabile pentru articolul.

Z ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve 
Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla
mas∂n∂ sunar.

z ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÊˆÓ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ 
ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

C dichiara la seguente conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per lʼarticolo

l attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

j prohlašuje následující shodu podle směrnice 
EU a norem pro výrobek.

A a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint

X pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 
in normah za artikel.

� deklaruje zgodność wymienionego poniżej 
artykułu z następującymi normami na 
podstawie dyrektywy WE.

W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok.

e деклаpиpа следното съответствие съгласно 
диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

1 заявляє про відповідність згідно з Директивою 
ЄС та стандартами, чинними для даного товару

. deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi
dele ja normidele 

G deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas 
straipsniui 

4 izjavljuje sledeçi konformitet u skladu s odred
bom EZ i normama za artikl   

H Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču
atbilstību ES direktīvām un standartiem

E Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi 
samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum 
fyrir vörur

Konformitätserklärung ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 
und Normen für Artikel

t declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

p déclare la conformité suivante selon la 
directive CE et les normes concernant lʼarticle

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

m declara la siguiente conformidad a tenor de la 
directiva y normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade de acordo 
com a directiva CE e normas para o artigo

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln

q ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

T заявляет о соответствии товара 
следующим директивам и нормам EC

B izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i 
normama EU za artikl.

Q declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-
toare CE μi normele valabile pentru articolul.

Z ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve 
Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla
mas∂n∂ sunar.

z ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÊˆÓ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ 
ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

C dichiara la seguente conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per lʼarticolo

l attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

j prohlašuje následující shodu podle směrnice 
EU a norem pro výrobek.

A a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint

X pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 
in normah za artikel.

� deklaruje zgodność wymienionego poniżej 
artykułu z następującymi normami na 
podstawie dyrektywy WE.

W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok.

e деклаpиpа следното съответствие съгласно 
диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

1 заявляє про відповідність згідно з Директивою 
ЄС та стандартами, чинними для даного товару

. deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi
dele ja normidele 

G deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas 
straipsniui 

4 izjavljuje sledeçi konformitet u skladu s odred
bom EZ i normama za artikl   

H Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču
atbilstību ES direktīvām un standartiem

E Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi 
samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum 
fyrir vörur
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General-Manager
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�
Imprimarea sau multiplicarea documentaøiei μi a hârtiilor însoøitoare a
produselor, chiar μi numai sub formå de extras, este permiså
numai cu aprobarea expreså a firmei ISC GmbH.

� Se rezervå dreptul la modificåri tehnice.

Anleitung_Split_2500-3500_EQ_C_H_RO:_  10.12.2008  12:43 Uhr  Seite 28



29

Q Numai pentru øåri din UE

Nu aruncaøi uneltele electrice în gunoiul menajer.

Conform liniei directoare europene 2002/96/CE referitoare la aparatele electrice μi electronice vechi μi 
aplicarea ei în dreptul naøional, aparatele electrice uzate trebuiesc adunate separat μi supuse unei 
reciclåri favorabile mediului înconjuråtor. 

Alternativå de reciclare la solicitarea de înapoiere a aparatelor electrice: 
Proprietarul aparatului electric este alternativ, în locul înapoierii aparatului, obligat de cooperare la 
valorificarea corespunzåtoare a acestuia în cazul încetårii raportului de proprietate. Aparatul vechi poate 
fi predat μi la o secøie de preluare care va efectua îndepårtarea lui în conformitatea cu legea naøionalå 
referitoare la reciclare μi deμeuri. Aici sunt excluse accesoriile μi piesele auxiliare ale aparatului vechi 
fårå componente electrice. 
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EH 12/2008 (01)

Q Certificat de garanţie 
Stimate clientă, stimate client, 

produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuşi vreodată acest aparat nu va
funcţiona ireproşabil ne pare foarte rău şi vă rugăm să vă adresaţi la centrul service indicat la finalul acestui
certificat de garanţie. Bineînţeles că vă stăm şi la telefon cu plăcere la dispoziţie, la numerele de service
menţionate mai jos. Pentru revendicarea pretenţiilor de garanţie trebuie ţinut cont de următoarele: 

1. Aceste instrucţiuni de garanţie reglementează prestaţiile de garanţie suplimentare. Pretenţiile
dumneavoastre de garanţie legale nu sunt atinse de această garanţie. Prestaţia noastră de garanţie este
gratuită pentru dumneavoastră. 

2. Prestaţia de garanţie se extinde în exclusivitate asupra defectelor care provin din erori de material sau de
fabricaţie şi se limitează la remedierea acestor defecte respectiv la schimbarea aparatului. Vă rugăm să
ţineţi cont de faptul că aparatele noastre, în conformitate cu scopul lor de folosire, nu sunt prevăzute pentru
intervenţii meşteşugăreşti sau industriale. Din acest motiv nu se va încheia un contract de garanţie atunci
când aparatul se va folosi în întreprinderi meşteşugăreşti sau industriale precum şi pentru activităţi similare.
De la garanţie sunt excluse deasemenea prestaţiile pentru deteriorările intervenite pe timpul transportului,
deteriorări datorate neluării în considerare a instrucţiunilor de montare sau datorită instalării necompetente,
neluării în considerare a instrucţiunilor de folosire (cum ar fi de exemplu racordarea la o tensiune de reţea
falsă sau la un curent fals), utilizarea abuzivă sau improprie (cum ar fi suprasolicitarea aparatului sau
folosirea uneltelor ataşabile sau auxiliarilor neadmişi), neluării în considerare a prescripţiilor referitoare la
lucrările de întreţinere şi siguranţă, intrarea corpurilor străine în aparat (cum ar fi nisip, pietre sau praf),
recurgerea la violenţă sau inflenţe străine (cum ar fi de exemplu deteriorări datorită căderii), precum şi
datorită uzurii normale, conformă utilizării. 

Pretenţia de garanţie se pierde atunci când s-au efectuat intervenţii la aparat.
3. Durata de garanţie este de 2 ani şi începe din ziua cumpărării aparatului. Pretenţiile de garanţie se vor

revendica în interval de două săptămâni de la data apariţiei defectului. Este exclusă revendicarea pretenţiei
de garanţie după expirarea duratei de garanţie. Repararea sau schimbarea aparatului nu duce nici la
prelungirea duratei de garanţie şi nici nu se va fixa o durată de garanţie nouă pentru prestaţia efectuată la
acest aparat sau pentru o piesă schimbată la acesta. Acest lucru este valabil şi în cazul unui service la faţa
locului. 

4. Pentru revendicarea pretenţiilor dumneavoastre de garanţie vă rugăm să trimiteţi aparatul defect gratuit la
adresa menţionată mai jos. Anexaţi bonul de cumpărare în original sau o altă dovadă de cumpărare datată.
Vă rugăm să păstraţi cu grijă bonul de casă drept dovadă! Vă rugăm să desrieţi cât mai amănunţit motivul
reclamaţiei. Dacă defectul aparatului este cuprins în prestaţiile noastre de garanţie, veţi primi imediat înapoi
aparatul reparat sau un aparat nou. 

Bineînţeles că remediem cu plăcere contra cost şi defecte la aparate care nu sunt sau nu mai sunt cuprinse în
prestaţiile de garanţie. Pentru aceasta trimiteţi va rugăm aparatul la adresa noastră service.
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