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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE
• Descărcaţi manualul cu instrucţiuni complet de pe site-ul docs.whirlpool.eu sau sunaţi
la numărul indicat pe certificatul de garanţie.
• Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni privind siguranţa. Păstraţi-le la
îndemână pentru a le putea consulta şi pe viitor.
• Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează avertismente importante privind
siguranţa, care trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu îşi asumă nicio
răspundere pentru nerespectarea acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea incorectă a butoanelor de comandă.
Aparatul utilizează agent frigorific inflamabil (R290), cantitatea maximă de agent
•
frigorific încărcată fiind de 0,22 kg. Aparatul trebuie instalat, utilizat şi depozitat într-o
încăpere cu o suprafaţă utilă mai mare de 11 m2. Încăperea trebuie să fie înaltă de cel
puţin 2,2 m.
Aparatul a fost testat la un interval de presiune statică între 0,95 MPa - 1,05 MPa.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor foarte mici (0-3 ani). Nu lăsaţi aparatul la
•
îndemâna copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt supravegheaţi în permanenţă. Copiii
cu vârsta de peste 8 ani şi persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse
sau fără experienţă şi cunoştinţe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate
sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operaţiile de curăţare şi întreţinere care îi revin
utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
UTILIZAREA PERMISĂ
ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în funcţiune prin intermediul unui comutator
•
extern, precum un temporizator, sau al unui sistem de comandă la distanţă separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în locuinţe, precum şi în alte spaţii,
•
cum ar fi: hoteluri şi birouri.
Aparatul nu este destinat utilizării în scop profesional.
•
Opriţi întotdeauna aparatul de aer condiţionat mai întâi de la telecomandă sau de la
•
butonul de pornire/oprire de pe panoul produsului.
Nu utilizaţi întrerupătorul de curent electric sau nu scoateţi aparatul din priză pentru a-l
opri.
Deconectaţi aparatul de aer condiţionat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică
dacă acesta trebuie lăsat neutilizat pentru o perioadă lungă de timp sau în timpul unei
furtuni cu fulgere/tunete.
Nu introduceţi niciodată un obstacol în orificiul de evacuare a aerului - pericol de
rănire. Nu acoperiţi orificiile de ventilare ale aparatului.
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INSTALAREA
Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de două sau mai multe
•
persoane - risc de rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la despachetare şi instalare - risc
de tăiere.
Instalarea, inclusiv conexiunile electrice, şi reparaţiile trebuie efectuate de un
•
tehnician calificat, în conformitate cu reglementările naţionale în materie de racordare
la reţea.
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a aparatului cu excepţia cazului în care
acest lucru este indicat în mod expres în manualul de utilizare.
Nu lăsaţi copiii în apropierea zonei de instalare. După despachetarea aparatului,
asiguraţi-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului.
Dacă apar probleme, contactaţi distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistenţă
tehnică post-vânzare.
Odată instalat aparatul, deşeurile de ambalaje (bucăţi de plastic, polistiren etc.) nu
trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de asfixiere.
Înainte de orice operaţie de instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua de
alimentare electrică de la distanţă - pericol de electrocutare.
În timpul instalării, aveţi grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc
de incendiu sau de electrocutare. Activaţi aparatul numai atunci când instalarea a fost
finalizată.
Furtunul flexibil de evacuare permite amplasarea aparatului de aer condiţionat la
distanţe de 23” şi 67” (60 cm şi 170 cm) faţă de fereastră sau uşă.
Nu puneţi în funcţiune aparatul de aer condiţionat într-o cameră unde este prezentă
umezeala, de exemplu în baie sau în camera tehnică.
Deconectaţi cablul de alimentare înainte de a muta aparatul.
•
•
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AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie la tensiune nominală, cu circuite
•
speciale pentru aparat. Diametrul cablului de alimentare trebuie să corespundă
cerinţelor.
Acesta trebuie să permită deconectarea aparatului de la sursa de alimentare
•
electrică prin scoaterea din priză. Aparatul trebuie să fie împământat în conformitate cu
standardele naţionale privind siguranţa electrică.
Se recomandă utilizarea unei siguranţe sau a unui întrerupător de temporizare.
•
Toate cablurile trebuie să respecte reglementările electrice locale şi naţionale şi trebuie
să fie instalate de către un electrician calificat.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. După finalizarea instalării,
•
componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator. Nu utilizaţi
aparatul dacă aveţi părţi ale corpului umede sau când sunteţi desculţi. Nu puneţi în
funcţiune acest aparat dacă are cablul de alimentare sau ştecherul deteriorat, dacă nu
funcţionează corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.
Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit cu unul identic de
•
către producător, agentul de service sau de o persoană calificată similară, pentru a se
evita pericolele - pericol de electrocutare.
Asiguraţi o împământare sigură şi un cablu de împământare conectat la sistemul
•
special de împământare al clădirii, instalat de profesionişti. Aparatul trebuie să fie prevăzut
cu un întrerupător electric de protecţie împotriva scurgerilor şi cu un întrerupător auxiliar
de capacitate suficientă. Întrerupătorul trebuie să aibă, de asemenea, o funcţie de
declanşare magnetică şi termică pentru a asigura protecţia la scurtcircuit şi suprasarcină.
• Aparatul trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările naţionale privind
cablurile electrice.
Model

9K

Capacitatea necesară a întrerupătorului

16A (Tip siguranţă: T3. 15 A/250 V c.a.)

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi deconectat de la reţeaua
•
de alimentare electrică înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere; nu folosiţi
niciodată aparate de curăţare cu aburi - risc de electrocutare.
ELIMINAREA AMBALAJULUI

• Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul reciclării . Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului
trebuie eliminate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele stabilite de autorităţile locale privind eliminarea deşeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE

• Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la
eliminarea deşeurilor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice,
contactaţi autorităţile locale competente, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi achiziţionat
aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea
consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii persoanelor.
Simbolul
de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu
menajer, ci trebuie predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

• Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră menţionate în Protocolul de la Kyoto, gazul de răcire aflându-se întrun sistem sigilat ermetic (R290, GWP 3 ). Pentru informaţii detaliate, vă rugăm să consultaţi plăcuţa cu datele tehnice ale
aparatului.
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Explicarea simbolurilor afişate de unitate.
AVERTISMENT

Acest simbol arată că aparatul utilizează un agent frigorific
inflamabil.
Dacă agentul frigorific inflamabil s-a scurs şi este expus la o
sursă de aprindere externă, există pericolul de incendiu

ATENŢIE

Acest simbol arată că manualul de utilizare trebuie citit cu
atenţie

ATENŢIE

Acest simbol arată că personalul responsabil de revizie trebuie
să se ocupe de echipament, pe baza manualului de instalare

ATENŢIE

Acest simbol arată că sunt disponibile informaţii, cum ar fi
manualul de utilizare sau manualul de instalare

INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA PENTRU ÎNTREŢINEREA APARATULUI CU AGENT
FRIGORIFIC SPECIFIC
• Pentru metode detaliate de instalare, revizie, întreţinere şi reparare, descărcaţi manualul
complet de pe site-ul docs.whirlpool.eu.
•
Nu utilizaţi alte mijloace pentru accelerarea procesului de decongelare sau pentru
curăţare decât cele recomandate de producător.
•
Aparatul trebuie să fie depozitat într-o zonă bine ventilată, unde dimensiunea
încăperii corespunde zonei din încăpere prevăzută pentru funcţionare; fără surse
de aprindere continuă (cum ar fi: flăcări deschise, un aparat pe gaz sau un încălzitor
electric).
•
Perforarea sau arderea este interzisă. Reţineţi că agenţii frigorifici pot să nu aibă
miros.
Orice persoană care lucrează la un circuit frigorific sau are acces la acesta ar
trebui să deţină un certificat valabil actual emis de o autoritate de evaluare
acreditată în domeniu, care le atestă competenţa de a manipula agenţi de
răcire în siguranţă, în conformitate cu o specificaţie de evaluare recunoscută în
domeniu. Revizia se efectuează numai conform recomandărilor de la producătorul
echipamentului. Întreţinerea şi reparaţia care necesită asistenţa altui personal calificat
se efectuează sub supravegherea persoanei competente în utilizarea agenţilor
frigorifici inflamabili. Aparatul trebuie instalat, utilizat şi depozitat într-o încăpere cu
o suprafaţă utilă mai mare de 11 m2. Instalarea conductelor trebuie efectuată într-o
încăpere cu o suprafaţă utilă mai mare de 11 m2. Conductele trebuie să fie conforme cu
reglementările naţionale privind gazele. Cantitatea maximă de încărcare a agentului
frigorific este de 0,22 kg.
Atunci când sunt refolosite îmbinările evazate, partea evazată trebuie să fie refabricată.
1. Transportul echipamentelor care conţin agenţi frigorifici inflamabili trebuie să
respecte reglementările de transport.
2. Marcarea echipamentului cu semne trebuie să respecte reglementările locale.
3. Eliminarea echipamentelor care folosesc agenţi frigorifici inflamabili trebuie să
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respecte reglementările naţionale.
4. Depozitarea echipamentelor/aparatelor trebuie să respecte instrucţiunile
producătorului.
5. Depozitarea echipamentelor ambalate (nevândute) Protecţia pachetelor pentru
depozitare trebuie realizată astfel încât deteriorarea mecanică a echipamentului din
interiorul ambalajului să nu cauzeze o scurgere a agentului frigorific încărcat. Numărul
maxim de piese ale echipamentului care pot fi depozitate împreună trebuie să
respecte reglementările locale.
6. Informaţii privind revizia.
6-1 Verificările locale
Înainte de a începe lucrul la sistemul care conţine agenţi frigorifici inflamabili, sunt
necesare verificări de siguranţă pentru a reduce la minimum riscul de aprindere. Pentru
repararea sistemului de răcire, trebuie respectate următoarele măsuri de siguranţă
înainte de efectuarea operaţiilor asupra sistemului.
6-2 Procedura de lucru
Operaţiile se efectuează în cadrul unei proceduri controlate astfel încât să se reducă la
minimum riscul prezenţei gazelor inflamabile sau a vaporilor în timpul lucrului.
6-3 Zona de lucru generală
Toţi membrii personalului responsabil de întreţinere şi ceilalţi care lucrează în zone
specifice trebuie instruiţi cu privire la natura activităţii pe care o desfăşoară. Se va evita
lucrul în spaţii limitate.
6-4 Verificarea prezenţei agentului frigorific
Zona va fi verificată cu un detector adecvat de agent frigorific înainte şi în timpul
lucrului, pentru a vă asigura că tehnicianul cunoaşte prezenţa unei eventuale
atmosfere inflamabile. Asiguraţi-vă că echipamentul de detectare a scurgerilor este
adecvat pentru utilizarea cu agenţi frigorifici inflamabili, adică fără scântei, etanşat
corespunzător sau cu securitate intrinsecă.
6-5 Prezenţa extinctorului
În cazul în care trebuie să se efectueze o operaţie la cald pe echipamentul de refrigerare
sau asupra oricărei părţi a acestuia, trebuie să aveţi la îndemână un extinctor adecvat. În
zona de încărcare trebuie să fie disponibil un extinctor cu pulbere uscată sau CO2.
6-6 Lipsa surselor de aprindere
Nicio persoană care efectuează lucrări în legătură cu un sistem de refrigerare care implică
expunerea oricărei conducte ce conţine sau a conţinut agent frigorific inflamabil nu va
folosi surse de aprindere care pot implica pericol de incendiu sau de explozie.
Toate sursele de aprindere, inclusiv ţigările aprinse, trebuie să fie ţinute suficient de
departe de locul de instalare, reparare, îndepărtare şi eliminare, când ar putea fi eliberat
agent frigorific inflamabil în spaţiul înconjurător. Înainte de efectuarea oricărei operaţii,
trebuie să fie verificată zona din jurul echipamentului pentru a vă asigura că nu există
pericol de aprindere. Trebuie afişate semne de tipul „Fumatul interzis”.
6-7 Zona ventilată
Asiguraţi-vă că zona este deschisă sau că este bine ventilată înainte de a pătrunde în
sistem sau de a efectua eventuale operaţii la cald. Este necesară asigurarea unui nivel
de ventilare continuă pe toată durata de efectuare a operaţiunii. Ventilaţia ar trebui să
disperseze în siguranţă orice agent de frigorific eliberat, de preferinţă, în exterior.
6-8 Verificarea echipamentului de refrigerare
În cazul în care sunt înlocuite componentele electrice, acestea trebuie să fie adecvate
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scopului urmărit şi specificaţiilor prevăzute. Trebuie să fie respectate în orice moment
instrucţiunile producătorului cu privire la întreţinere şi revizie. Dacă există nelămuriri,
contactaţi departamentul tehnic al producătorului pentru asistenţă. Apoi, trebuie
verificate instalaţiile care utilizează agenţi frigorifici inflamabili:
- Cantitatea alimentată de agent frigorific este în concordanţă cu dimensiunea încăperii
în care sunt instalate componentele care conţin agent frigorific;
- Echipamentele de ventilare şi orificiile de evacuare funcţionează în mod corespunzător
şi nu sunt obstrucţionate;
- Dacă se utilizează un circuit de răcire indirect, circuitul secundar trebuie să fie verificat
pentru a detecta prezenţa agentului frigorific;
- Marcajul echipamentului trebuie să fie vizibil şi lizibil. Marcajele şi semnele care sunt
ilizibile vor fi corectate;
- Tuburile sau componentele de refrigerare sunt instalate într-o poziţie în care este puţin
probabil ca acestea să fie expuse la orice substanţă care poate coroda elementele ce
conţin agent frigorific, cu excepţia cazului în care acestea .
6-9 Verificarea dispozitivelor electrice
Repararea şi întreţinerea componentelor electrice trebuie să includă verificări iniţiale
de siguranţă şi proceduri de inspecţie a componentelor. Dacă există o defecţiune
care ar putea compromite siguranţa, atunci nu trebuie să fie conectată nicio sursă de
alimentare la circuit până când defecţiunea nu este remediată în mod corespunzător. În
cazul în care defecţiunea nu poate fi remediată imediat, dar este necesar să se continue
funcţionarea, se va aplica o soluţie temporară adecvată. Acest lucru trebuie raportat
proprietarului echipamentului, astfel încât toate părţile să fie informate. Verificările
iniţiale de siguranţă includ:
- Condensatoarele sunt descărcate: acest lucru se face în condiţii de siguranţă, pentru a
se evita apariţia de scântei;
- Nu există componente electrice neizolate şi cabluri electrice expuse în timpul încărcării,
recuperării sau purjării sistemului;
- Există o continuitate a împământării.
7. Repararea componentelor etanşe
În timpul reparaţiei componentelor etanşe, toate sursele de energie electrică trebuie să
fie deconectate de la echipamentele asupra cărora se lucrează, înainte de deconectarea
alimentării cu energie electrică izolată a echipamentului în timpul lucrărilor de întreţinere,
după care trebuie să fie verificate scurgerile în cel mai critic punct pentru a detecta orice
situaţie potenţial periculoasă. O atenţie deosebită trebuie acordată următoarelor aspecte,
pentru a menţine condiţiile de siguranţă atunci când lucraţi asupra componentelor
coelectrice. Carcasa nu este modificată astfel încât să fie afectat nivelul de protecţie.
Acestea includ deteriorarea cablurilor, număr excesiv de conexiuni, terminale care
nu au respectat specificaţiile iniţiale, deteriorarea garniturilor, montarea incorectă a
presetupelor etc.
Asiguraţi-vă că aparatul este montat în siguranţă. Asiguraţi-vă că garniturile sau
materialele de etanşare nu s-au degradat astfel încât să nu mai deservească scopului de
a împiedica pătrunderea atmosferelor inflamabile. Piesele de schimb trebuie să respecte
specificaţiile producătorului.
NOTĂ:
Utilizarea materialului de etanşare din silicon poate inhiba eficienţa anumitor tipuri de
echipamente de detectare a scurgerilor. Componentele cu securitate intrinsecă nu trebuie
izolate înainte de a lucra la ele.
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8. Repararea componentelor cu securitate intrinsecă
Nu aplicaţi sarcini permanente inductive sau de capacitate în circuit fără a vă asigura
că acesta nu va depăşi tensiunea şi curentul permise pentru echipamentul utilizat.
Componentele cu securitate intrinsecă sunt singurele tipuri asupra cărora se poate lucra
în prezenţa unei atmosfere inflamabile. Aparatul de testare trebuie să fie calibrat corect.
Înlocuiţi componente numai cu cele specificate de producător. Alte componente pot duce
la aprinderea atmosferei în care există agent frigorific ca urmare a unei scurgeri.
9. Cablare
Verificaţi cablurile pentru a vă asigura că nu sunt supuse la uzură, coroziune, presiune
excesivă, vibraţii, muchii ascuţite sau orice alte efecte negative asupra mediului. De
asemenea, verificarea trebuie să ţină cont de efectele îmbătrânirii sau ale vibraţiilor
continue din surse cum ar fi compresoarele sau ventilatoarele.
10. Detectarea agenţilor frigorifici inflamabili
În niciun caz nu trebuie utilizate surse potenţiale de aprindere în căutarea sau detectarea
scurgerilor de agent frigorific. Este interzisă utilizarea unei lanterne cu halogen (sau orice
alt detector care utilizează o flacără deschisă).
10. Metode de detectare a scurgerilor
Următoarele metode de detectare a scurgerilor sunt considerate acceptabile pentru
sistemele care conţin agenţi frigorifici inflamabili:
- - Pentru a detecta agenţii frigorifici inflamabili, vor fi utilizate detectoare electronice
de scurgeri, dar sensibilitatea acestora poate să nu fie adecvată sau poate necesita
recalibrare (echipamentul de detecţie trebuie să fie calibrat într-o zonă fără agent
frigorific.)
- Asiguraţi-vă că detectorul nu este o sursă potenţială de aprindere şi că este adecvat
pentru agentul frigorific utilizat.
- Dispozitivele de detectare a scurgerilor se fixează la un procent din limita inferioară de
inflamabilitate a agentului frigorific şi se calibrează pe baza agentului frigorific utilizat,
confirmându-se procentul corespunzător de gaz (maximum 25%).
- Soluţiile de detectare a scurgerilor sunt adecvate, de asemenea, pentru utilizarea
cu majoritatea agenţilor frigorifici, dar utilizarea detergenţilor care conţin clor
trebuie evitată, deoarece clorul poate reacţiona cu agentul frigorific şi poate coroda
conductele de cupru.
- Dacă se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise trebuie îndepărtate / stinse.
- Dacă se depistează o scurgere de agent frigorific care necesită lipire, tot agentul
frigorific trebuie recuperat din sistem sau izolat (prin intermediul unor supape de
închidere) într-o parte a sistemului aflată la distanţă de scurgere.
11. Golirea şi evacuarea
-	Atunci când interveniţi asupra circuitului de refrigerare pentru a efectua reparaţii sau
în orice alt scop, trebuie aplicate procedurile convenţionale. Cu toate acestea, este
important să fie respectate cele mai bune practici, deoarece inflamabilitatea este un
aspect care trebuie avut mereu în vedere.
Se va respecta următoarea procedură:
-	Goliţi agentul frigorific;
-	Purjaţi circuitul cu gaz inert;
-	Goliţi;
-	Purjaţi din nou cu gaz inert;
-	Deschideţi circuitul prin tăiere sau lipire.
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Agentul frigorific din instalaţie trebuie recuperat în buteliile de recuperare corecte.
Sistemul trebuie purjat cu OFN pentru ca aparatul să fie sigur pentru agenţii refrigeranţi
inflamabili. Ar putea fi necesar ca procesul să fie repetat de mai multe ori. Aerul
comprimat sau oxigenul nu trebuie utilizate pentru această operaţie. Purjarea se
realizează prin alimentare până la umplere şi atingerea presiunii de lucru, apoi prin
evacuare în atmosferă şi, în final, prin vidare. Acest proces se repetă până când nu mai
rămâne deloc agent frigorific în sistem. Când se utilizează încărcătura finală, sistemul
trebuie să fie ventilat până la o presiune atmosferică care permite funcţionarea. Această
operaţie este absolut esenţială dacă trebuie să lipiţi conducta. Asiguraţi-vă că ieşirea
pentru pompa de vid nu este aproape de sursele de aprindere potenţiale şi că există vid în
sistem cu OFN şi este disponibilă ventilaţia continuă.
12. Procedurile de încărcare
Pe lângă procedurile convenţionale de încărcare, trebuie respectate următoarele cerinţe:
-	Asiguraţi-vă că nu are loc contaminarea diferiţilor agenţi frigorifici atunci când se
utilizează echipamente de încărcare.
-	Furtunurile sau tuburile trebuie să fie cât mai scurte posibil pentru a reduce la
minimum cantitatea de agent frigorific conţinut.
-	Buteliile trebuie păstrate într-o poziţie adecvată, conform instrucţiunilor.
-	Asiguraţi-vă că sistemul de răcire este împământat înainte de încărcarea sistemului cu
agent frigorific.
-	Etichetaţi sistemul când încărcarea este finalizată (dacă nu este deja etichetat).
-	Trebuie să se acorde o atenţie deosebită umplerii în exces a sistemului de răcire. Înainte
de reîncărcarea sistemului, acesta trebuie testat cu OFN.
Sistemul trebuie să fie testat la finalizarea încărcării, dar înainte de punerea în funcţiune,
pentru a detecta eventuale scurgeri.
Efectuaţi un test de scurgere ulterior înainte de a părăsi locul.
13. Scoaterea din funcţiune
Înainte de a efectua această procedură, este esenţial ca tehnicianul să fie complet
familiarizat cu echipamentul şi cu toate detaliile acestuia. O bună practică este ca
toţi agenţii frigorifici să fie recuperaţi în siguranţă. Înainte de efectuarea operaţiei,
se ia o probă de ulei şi agent frigorific în cazul în care este necesară o analiză înainte
de reutilizarea agentului frigorific recuperat. Este esenţial ca energia electrică să fie
disponibilă înainte de începerea operaţiei.
a. Familiarizaţi-vă cu echipamentul şi funcţionarea acestuia.
b. Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică a sistemului.
c. Înainte de a încerca procedura, asiguraţi-vă că:
-	Sunt disponibile dispozitivele de manipulare mecanică, dacă este necesar, pentru
manipularea buteliilor cu agent frigorific;
-	Toate echipamentele individuale de protecţie sunt disponibile şi utilizate corect;
-	Procesul de recuperare este supravegheat în orice moment de o persoană competentă;
-	Echipamentele de recuperare şi buteliile sunt conforme cu standardele
corespunzătoare.
d. Dacă este posibil, goliţi sistemul de răcire.
e.	Dacă vidarea nu este posibilă, realizaţi un colector astfel încât agentul frigorific să poată
fi golit din diferite părţi ale sistemului.
f. Asiguraţi-vă că butelia este aşezată pe cântar înainte de recuperare.
g. Porniţi maşina de recuperare şi acţionaţi în conformitate cu instrucţiunile.
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
h. Nu umpleţi buteliile în exces. (Nu mai mult de 80% din volumul de lichid).
i. Nu depăşiţi presiunea maximă de lucru a buteliei, nici măcar temporar.
j.	Când buteliile au fost umplute corect şi procesul a fost finalizat, asiguraţi-vă că acestea
şi echipamentul sunt îndepărtate imediat de la faţa locului şi că toate supapele de
izolare de pe echipament sunt închise.
k.	Agentul frigorific recuperat nu trebuie încărcat în alt sistem de răcire decât dacă a fost
curăţat şi verificat.
14. Etichetare
Echipamentul trebuie să fie etichetat cu menţiunea că a fost scos din funcţiune şi golit de
agentul frigorific. Eticheta trebuie să fie datată şi semnată. Asiguraţi-vă că pe echipament
există etichete care specifică faptul că echipamentul conţine agent frigorific inflamabil.
15. Recuperare
Când scoateţi agentul frigorific dintr-un sistem, fie pentru revizie, fie pentru scoaterea din
funcţiune, se recomandă ca toţi agenţii frigorifici să fie scoşi în siguranţă. Când transferaţi
agentul frigorific în butelii, asiguraţi-vă că sunt folosite numai butelii de recuperare a
agentului frigorific adecvate. Asiguraţi-vă că este disponibil numărul corect de butelii
pentru întreaga capacitate a sistemului. Toate buteliile care urmează să fie utilizate pentru
agentul frigorific recuperat sunt destinate şi etichetate pentru agentul frigorific respectiv
(şi anume butelii speciale pentru recuperarea agentului frigorific). Buteliile trebuie să
fie complet echipate cu supapă de suprapresiune şi supape de închidere aferente în
stare bună de funcţionare. Buteliile de recuperare goale sunt golite şi, dacă este posibil,
răcite înainte de recuperare. Echipamentele de recuperare trebuie să fie în stare bună
de funcţionare, prevăzute cu o serie de instrucţiuni privind echipamentele disponibile
şi adecvate pentru recuperarea agenţilor frigorifici inflamabili. De asemenea, trebuie
să fie disponibil un set de cântare calibrate, în stare bună de funcţionare. Furtunurile
trebuie să fie complete, cu racordurile decuplate fără scurgeri şi în stare bună. Înainte de
a utiliza maşina de recuperare, verificaţi dacă aceasta se află într-o stare de funcţionare
satisfăcătoare, dacă a fost întreţinută corespunzător şi dacă toate componentele electrice
aferente sunt etanşeizate pentru a preveni aprinderea în cazul eliberării de agent
frigorific. Dacă aveţi îndoieli, consultaţi producătorul. Agentul frigorific recuperat va fi
returnat furnizorului de agent frigorific în butelia de recuperare corectă, însoţit de nota
de transfer al deşeurilor. Nu amestecaţi agenţii frigorifici în unităţile de recuperare şi în
special în butelii. Dacă trebuie îndepărtate compresoarele sau uleiurile din compresoare,
asiguraţi-vă că au fost golite la un nivel acceptabil pentru a vă asigura că agentul frigorific
inflamabil nu rămâne în lubrifiant. Procesul de evacuare trebuie efectuat înainte de
returnarea compresorului la furnizori. Se va folosi exclusiv încălzirea electrică a corpului
compresorului, pentru a accelera acest proces. Atunci când uleiul este scos dintr-un
sistem, golirea trebuie efectuată în siguranţă. Când deplasaţi sau mutaţi aparatul de
aer condiţionat, consultaţi tehnicieni de service cu experienţă pentru deconectarea şi
reinstalarea unităţii. Nu amplasaţi alte produse electrice sau obiecte de uz casnic sub
unitatea de interior sau de exterior. Condensul care se scurge de la unitate le poate umezi,
ceea ce poate cauza deteriorarea sau defecţiunea produselor respective. Nu acoperiţi
orificiile de ventilare ale aparatului. Aparatul trebuie să fie depozitat într-o zonă bine
ventilată, unde dimensiunea încăperii corespunde zonei din încăpere prevăzută pentru
funcţionare. Aparatul trebuie să fie depozitat într-o încăpere fără flăcări deschise continue
(de exemplu, un aparat care funcţionează pe gaz) şi surse de aprindere (de exemplu, un
încălzitor electric). Sunt interzişi conectorii mecanici reutilizabili şi îmbinările evazate.
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Interfaţă operator

Folosirea aparatului de aer condiţionat
1. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a
porni sau a opri funcţionarea aparatului.
2. Apăsaţi butonul de mod pentru a selecta
modul de funcţionare în ordinea Răcire,
Uscare, Ventilare.
3. Apăsaţi butonul de reglare a temperaturii
pentru a regla temperatura dorită.

4. Apăsaţi butonul FAN (VENTILATOR) pentru
a alege treapta dorită a ventilatorului în
ordinea Viteză ridicată, Viteză medie sau
Viteză redusă.

NOTĂ IMPORTANTĂ:
* Când aparatul de aer condiţionat este pornit pentru
prima dată după ce este conectat, acesta va funcţiona
în modul de răcire.
* Afişajul aparatului de aer condiţionat indică
temperatura setată.
Numai în modul Standby afişajul indică temperatura
ambiantă.
* Când schimbaţi modurile în timp ce aparatul de aer
condiţionat este în funcţiune, compresorul se va opri
timp de 3 până la 5 minute înainte de a reporni.
Dacă în acest timp este apăsat un buton, compresorul
nu va reporni încă timp de 3 până la 5 minute.
* În modul de răcire sau uscare, compresorul şi
ventilatorul condensatorului se vor opri când
temperatura din încăpere va atinge temperatura setată
* În modul de ventilare exclusivă, temperatura NU poate
fi setată.
* Modurile de funcţionare de mai jos pot fi setate numai
din telecomandă.

* În cazul unei întreruperi a alimentării cu curent
electric, aparatul dumneavoastră de aer condiţionat
va funcţiona la setările anterioare atunci când
alimentarea este restabilită.
* În cazul în care unitatea funcţionează într-un mediu
UNLIKELY VERY HUMIDITY (NEOBIŞNUIT DE UMED),
apa va fi colectată în rezervorul din interiorul unităţii.
Aparatul de aer condiţionat se va opri odată ce
rezervorul de apă este plin, iar pe ecran este afişat
mesajul „E5” pentru a vă informa că trebuie să goliţi
recipientul intern. În partea din spate a aparatului
există un tub de plastic, mutaţi aparatul într-un loc
sigur şi aşezaţi jos tubul din plastic pentru scurgerea
apei.
* Afişajul temperaturii indică „--” la apăsarea butonului
6th sense de pe telecomandă.
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Telecomandă
Introduceţi bateriile în telecomandă

1. Introduceţi un pin şi apăsaţi uşor capacul bateriei şi
împingeţi în direcţia indicată de săgeată pentru a o
scoate, conform ilustraţiei.
2. Introduceţi 2 baterii AAA (1,5 V) în locaş. Asiguraţi-vă
că este respectată polaritatea „+” şi „-”.
3. Închideţi capacul bateriei de pe telecomandă.

• Presetarea telecomenzii
De fiecare dată când bateriile telecomenzii sunt
înlocuite, aceasta este prestabilită la modul pompă de
căldură. Telecomanda aparatului de aer condiţionat cu
pompă de căldură poate fi utilizată pentru a controla
modelele de aparate de aer condiţionat numai cu
funcţie de răcire.
• Telecomanda va acţiona aparatul de aer condiţionat de
la o distanţă de până la 7 m.

Utilizarea telecomenzii pentru a controla
aparatul

• Pentru a acţiona aparatul cu ajutorul telecomenzii,
îndreptaţi telecomanda către dispozitivul de
recepţie de pe unitatea de interior, pentru a asigura
sensibilitatea de recepţie.
• Pentru a trimite un mesaj de la telecomandă, simbolul
va clipi timp de 1 secundă. La primirea mesajului,
aparatul va emite un semnal sonor.
Receptor semnal/
afişaj
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Telecomandă
Notă: pentru funcţionarea aparatului de aer condiţionat, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile corespunzătoare
telecomenzii primite.
Descrierea funcţiei butoanelor
1.	BUTONUL ON/OFF (PORNIT/OPRIT)

Porneşte şi/sau opreşte aparatul dacă este apăsat.

2.	BUTONUL MODE (DE MOD)

Se utilizează pentru a selecta modul de funcţionare.

3.	BUTONUL FAN (VENTILATORULUI)

Se utilizează pentru a selecta viteza ventilatorului în ordinea automat,
ridicată, medie sau redusă.
4-5.	BUTONUL TEMPERATURE (DE TEMPERATURĂ)
Se utilizează pentru a selecta temperatura ambiantă. Se utilizează pentru
a seta ora în modul de temporizare şi ora în timp real.
6.	BUTONUL FUNCŢIEI 6th SENSE
Se utilizează pentru setarea sau anularea funcţiei 6th Sense. În acest mod,
temperatura şi turaţia ventilatorului sunt setate automat pe baza
temperaturii efective din încăpere.
7.	BUTONUL SWING (DE OSCILARE)
Întrerupe sau începe oscilarea fantei de reglare pe orizontală şi setează
direcţia dorită a fluxului de aer, în sus sau în jos.
8.	
SLEEP BUTTON/DIM (BUTONUL MODULUI DE VEGHE/DE ILUMINARE)
1) Apăsare scurtă, setează sau anulează funcţionarea în modul de veghe.
Modul de veghe poate fi setat în modul de funcţionare Răcire sau Uscare,
această funcţie vă oferă un mediu mai confortabil pentru somn.
2) Apăsare lungă - apăsaţi timp de 3 secunde pentru a porni sau a opri
lumina afişajului de pe unitate.
9.	BUTONUL FUNCŢIEI AROUND U
Se utilizează pentru a porni sau a anula funcţia Around U. La apăsarea butonului,
telecomanda transmite temperatura efectivă a încăperii din jurul său către
unitatea de interior, iar aparatul va funcţiona pe baza acestei temperaturi pentru
a vă oferi un plus de confort.
10.	BUTONUL TIMER (TEMPORIZATORULUI)
Se utilizează pentru a seta sau a anula funcţionarea cu temporizatorul pornit.
Se utilizează pentru a seta sau a anula funcţionarea cu temporizatorul oprit.
Cu produsul oprit, consumatorul trebuie să selecteze modul, turaţia ventilatorului şi temperatura. Apoi acesta trebuie să
apese butonul Temporizator şi să selecteze ora folosind butoanele „+” şi „-”. Ora poate fi reglată de la 1h la 12h.
1 - La prima utilizare după schimbarea bateriilor
Apăsaţi butonul temporizator prima dată după schimbarea bateriilor, mergeţi la configuraţia implicită – Răcire, 26 ºC,
Ventilator automat. Pictogramele modului (răcire), temperatură, şi turaţie ventilator clipesc; consumatorul poate selecta
modul, turaţia ventilatorului şi temperatura. Apăsaţi a doua oară; mergeţi la setarea orei, pictograma oră (88:88) clipeşte,
consumatorul selectează ora utilizând butoanele „+” şi „-”. Apăsaţi a treia oară pentru a confirma şi activa temporizatorul de
pornire
2 - La utilizarea în alte momente
Apăsaţi temporizatorul; mai întâi mergeţi la ultima configurare – mod, temperatură şi turaţie ventilator. Pictogramele
modului (răcire), temperatură, şi turaţie ventilator clipesc; consumatorul poate selecta modul, turaţia ventilatorului şi
temperatura. Apăsaţi a doua oară; mergeţi la setare oră, pictograma oră (88h) clipeşte, consumatorul selectează ora utilizând
butoanele „+” şi „-”. Apăsaţi a treia oară pentru a confirma şi activa temporizatorul Pornire. Atunci când numărătoarea inversă
se termină, produsul porneşte la setările indicate pe telecomandă, LED-ul temporizatorului şi pictograma temporizatorului
de pe telecomandă se aprind.

Simboluri pe afişajul telecomenzii
Indicator de răcire
Indicator uscare
Indicator numai pentru
ventilator
Indicator de încălzire
(Pentru modelele cu
pompă de căldură)

Viteza automată a
ventilatorului
Viteză ridicată a
ventilatorului
Viteză medie a
ventilatorului

Indicator funcţie
6th Sense
Indicator mod
de veghe
Indicator funcţie
Around U

Viteză redusă a
ventilatorului
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Transmisie semnal
Afişare de setare
temporizator
Afişare de setare
temperatură

Întreţinerea
Golirea apei din aparatul de aer condiţionat
1. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul
de aer condiţionat.
2. Scoateţi aparatul din priză sau întrerupeţi alimentarea cu
energie electrică.
3. Pentru a scurge apa, deplasaţi aparatul uşor şi stabil întrun loc de scurgere sau afară. Nu mişcaţi unitatea înainte
ca apa să se scurgă complet.
4. Scoateţi buşonul de golire principal şi lăsaţi să se scurgă
toată apa.
5. Scoateţi furtunul de golire principal de la clema
furtunului. Scoateţi buşonul furtunului de evacuare de
la capătul furtunului de evacuare principal şi lăsaţi să se
scurgă toată apa.
NOTĂ: Dacă aparatul de aer condiţionat va fi depozitat
după utilizare, consultaţi secţiunea „Stocarea după utilizare”.
6. Montaţi la loc buşonul de golire principal.
7. Fixaţi la loc furtunul de evacuare principal la clema
furtunului de evacuare.
8. Aşezaţi la loc pe poziţie aparatul de aer condiţionat.
9. Băgaţi în priză aparatul sau restabiliţi alimentarea cu
energie electrică.
10. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a porni
aparatul de aer condiţionat.
Curăţarea filtrului de aer
1. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul
de aer condiţionat.
2. Deschideţi uşa panoului filtrului în partea din spate a
aparatului de aer condiţionat şi scoateţi-l afară.
3. Scoateţi filtrul de aer prin uşa panoului.
4. Utilizaţi un aspirator pentru a curăţa filtrul. Dacă filtrul
este foarte murdar, spălaţi filtrul în apă caldă cu un
detergent delicat.

A. Capac de evacuare principal
B. Dop de evacuare principal

A. Uşa panoului filtrului
B. Filtru de aer

Depozitarea după utilizare
NOTĂ: Nu spălaţi filtrul în maşina de spălat vase şi nu folosiţi 1. Scurgeţi apa din aparat (consultaţi secţiunea
„Golirea apei din aparatul de aer condiţionat”)
agenţi de curăţare chimici.
2. Lăsaţi aparatul să funcţioneze în modul Numai
5. Uscaţi bine filtrul la aer înainte de a-l înlocui pentru a
ventilare timp de aproximativ 12 ore pentru a-l
asigura o eficienţă maximă.
usca.
6. Montaţi la loc filtrul de aer prin uşa panoului.
3. Scoateţi aparatul din priză.
7. Montaţi la loc uşa panoului.
4. Scoateţi furtunul flexibil de evacuare şi depozitaţi-l
8. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul
împreună cu aparatul de aer condiţionat într-un loc
de aer condiţionat.
curat şi uscat. Consultaţi secţiunea „Instrucţiuni de
instalare.”
Curăţarea exteriorului
1. Scoateţi aparatul din priză sau întrerupeţi alimentarea cu 5. Scoateţi kitul pentru fereastră şi depozitaţi-l
împreună cu aparatul de aer condiţionat într-un loc
energie electrică.
curat şi uscat. Consultaţi secţiunea „Instrucţiuni de
2. Scoateţi filtrul de aer şi curăţaţi-l separat.
instalare.”
Consultaţi secţiunea „Curăţarea filtrului de aer”.
3. Curăţaţi-l în exteriorul aparatului de aer condiţionat cu o 6. Scoateţi filtrul şi curăţaţi-l. Consultaţi secţiunea
„Curăţarea filtrului de aer”.
lavetă moale umezită în apă.
7. Curăţaţi exteriorul aparatului de aer condiţionat.
4. Băgaţi în priză aparatul sau restabiliţi alimentarea cu
Consultaţi secţiunea „Curăţarea exteriorului”.
energie electrică.
5. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul 8. Montaţi la loc filtrul.
9. Scoateţi bateriile şi depozitaţi telecomanda
de aer condiţionat.
împreună cu aparatul de aer condiţionat într-un loc
Eliminarea bateriilor
curat şi uscat.
Pentru a proteja resursele naturale şi pentru a promova
reutilizarea materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile
de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul
sistemului local gratuit de returnare a bateriilor.
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Instalarea aparatului portabil de aer condiţionat
Instalaţi furtunul de evacuare şi adaptatorul
1. Deplasaţi pe rotile aparatul de aer condiţionat până la locul ales.
Consultaţi secţiunea „Cerinţe privind locul de instalare” de la
pagina 4.
2. Pregătirea ansamblului furtunului de evacuare:
Apăsaţi cuplajul şi adaptorul de evacuare pentru fereastră în
furtunul flexibil de evacuare, atât cuplajul, cât şi adaptorul de
evacuare pentru fereastră au cleme integrate care se prind de
furtun.
cuplaj

furtun flexibil
de evacuare

adaptor de evacuare
pentru ferestre

ansamblul furtunului de evacuare

3. Introduceţi cuplajul în fanta din spatele aparatului de aer
condiţionat.
4. Glisaţi în jos pentru a fixa furtunul în poziţie.

A

A. Ansamblu furtun flexibil de evacuare

5. Confirmaţi că furtunul este fixat la locul său înainte de punerea
în funcţiune.
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Instrucţiuni de instalare
Cerinţe privind locul de instalare
NOTE:
•	
Furtunul flexibil de evacuare permite amplasarea aparatului
de aer condiţionat la distanţe de 23 1/2” şi 67” (60 cm şi
170 cm) faţă de fereastră sau uşă.
Aparatul cu încălzitor suplimentar trebuie să fie ţinut la o
distanţă minimă de 100 cm faţă de suprafaţa materialelor
combustibile.
Aparatul trebuie instalat, utilizat şi depozitat într-o încăpere
cu o suprafaţă utilă mai mare de 11 m² şi o înălţime de peste
2,2 m.
Aparatele de aer condiţionat locale sunt concepute ca o
soluţie de răcire suplimentară pentru anumite zone dintr-o
încăpere.
•	Pentru a asigura o ventilaţie adecvată, păstraţi o distanţă de
cel puţin 23 1/2” (60 cm) între orificiul de evacuare a aerului de
retur şi perete sau alte obstacole.
• Nu blocaţi orificiul de ieşire a aerului.
• Asiguraţi accesul cu uşurinţă la priza de împământare.
•	Produsele WPRO universale marca „Window Kit” sunt
disponibile online şi sunt compatibile cu toate ferestrele şi
uşile culisante din aluminiu, lemn şi PVC.
Cerinţe privind alimentarea cu energie electrică
•	Aparatul de aer condiţionat local trebuie conectat la
o priză cu împământare de 220-240V / 50Hz, 20-amp.
•	Se recomandă utilizarea unei siguranţe sau a unui întrerupător
de temporizare.
•	Toate cablurile trebuie să respecte reglementările electrice
locale şi naţionale şi trebuie să fie instalate de către un
electrician calificat.
Dacă aveţi întrebări, contactaţi un electrician calificat.

Fereastră culisantă
pe verticală
suprafaţă materiale
combustibile

100 cm

60 cm - 170 cm

Fereastră
culisantă
pe orizontală
suprafaţă materiale
combustibile

100 cm

60 cm - 170 cm

Utilizarea cablului de alimentare:
Conectaţi cablul de alimentare la o priză cu împământare.
Furtunul flexibil de evacuare trebuie conectat în ambele moduri
de operare de răcire.
NOTE:
•	Un cablu de alimentare deteriorat nu trebuie reparat, ci
trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare nou, obţinut de la
producătorul aparatului.
•	Temperatura de funcţionare a modului de Răcire 21°C- 35°C
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Depanarea
Problemele de funcţionare se datorează adesea unor cauze minore. Înainte de a contacta serviciul de
asistenţă, vă rugăm să verificaţi aparatul şi să consultaţi următoarea schemă. Astfel, puteţi economisi timp şi
cheltuieli inutile.
Problemă

Analiză

Aparatul nu
funcţionează

• Cablul de alimentare este scos din priză. Introduceţi cablul într-o priză cu împământare. Consultaţi
secţiunea „Cerinţe privind alimentarea cu energie electrică”.
• S-a ars o siguranţă de la panoul locuinţei sau s-a declanşat un întrerupător. Înlocuiţi siguranţa sau
resetaţi întrerupătorul. Consultaţi secţiunea „Cerinţe privind alimentarea cu energie electrică”.
• Butonul de On/Off (pornire/oprire) nu a fost apăsat. Apăsaţi butonul de pornire/oprire.
• S-a întrerupt alimentarea locală cu energie electrică. Aşteptaţi reluarea alimentării cu energie
electrică.
• Se foloseşte o siguranţă sau un întrerupător de temporizare incorect(ă). Înlocuiţi siguranţa sau
întrerupătorul de temporizare cu altul (alta) având capacitatea corectă. Consultaţi secţiunea
„Cerinţe privind alimentarea cu energie electrică”.

Aparatul de aer
condiţionat arde
siguranţele sau
declanşează
întrerupătoarele

• Sunt utilizate prea multe aparate pe acelaşi circuit. Deconectaţi sau relocaţi aparatele de pe acelaşi
circuit.
• Încercaţi să reporniţi aparatul de aer condiţionat prea repede după oprirea acestuia. După oprirea
aparatului de aer condiţionat, aşteptaţi cel puţin 3 minute înainte de a încerca să îl reporniţi.
• Aţi schimbat modurile de funcţionare. După oprirea aparatului de aer condiţionat, aşteptaţi cel
puţin 3 minute înainte de a încerca să îl reporniţi.

Aparatul de aer
condiţionat pare să
funcţioneze prea mult

• Există o uşă sau o fereastră deschisă? Menţineţi uşile şi ferestrele închise.
• În modul de răcire: aparatul de aer condiţionat se află într-o încăpere foarte ocupată sau în
încăperea respectivă sunt utilizate aparate care generează căldură. Utilizaţi ventilatoare de
evacuare în timp ce gătiţi sau faceţi baie şi încercaţi să nu folosiţi aparate care generează căldură
în cea mai caldă parte a zilei. Aparatele de aer condiţionat locale sunt concepute ca o soluţie de
răcire suplimentară pentru anumite zone dintr-o încăpere. Este posibil să fie necesar un aparat de
aer condiţionat de capacitate mai mare, în funcţie de dimensiunea încăperii răcite.

•	Temperatura setată este apropiată de temperatura camerei. Reduceţi sau creşteţi temperatura
Aparatul de
setată.
aer condiţionat
Consultaţi secţiunea „Descrierea modului de funcţionare”.
funcţionează doar
pentru o perioadă
scurtă de timp, dar
încăperea nu este răcită
sau încălzită
Cod de eroare afişat

• În cazul în care unitatea afişează codul de eroare E5, colectorul de apă al unităţii s-a umplut şi
trebuie să
evacuaţi apa, consultaţi secţiunea „Golirea apei din aparatul de aer condiţionat”. După golire,
puteţi utiliza aparatul.
• Dacă unitatea afişează codul de eroare EI/E2/E3/E6/E7/EA, vă rugăm să contactaţi serviciul clienţi.

Aparatul de
aer condiţionat
funcţionează, dar nu
răceşte/încălzeşte

• Filtrul este murdar sau înfundat cu resturi. Curăţaţi filtrul .
• Orificiul de evacuare a aerului este blocat. Curăţaţi orificiul de ieşire a aerului.
• Temperatura setată nu este compatibilă. În modul de răcire: temperatura setată este prea mare.
Reduceţi temperatură setată.

Aparatul de aer
condiţionat oscilează
prea mult între
modurile de pornire şi
oprire

• Aparatul de aer condiţionat nu are dimensiunea corespunzătoare pentru încăperea
dumneavoastră. Verificaţi capacităţile de răcire ale aparatului de aer condiţionat local. Aparatele
de aer condiţionat locale sunt concepute ca o soluţie de răcire suplimentară pentru anumite zone
dintr-o încăpere.
• Filtrul este murdar sau înfundat cu resturi. Curăţaţi filtrul .
• În modul de răcire, în încăpere există căldură sau umiditate în exces (se găteşte în vase deschise, se
face duş etc.). Utilizaţi un ventilator pentru a evacua căldura sau umiditatea din încăpere. Încercaţi
să nu folosiţi aparate care generează căldură în cea mai caldă parte a zilei.
• Fantele sunt blocate. Instalaţi aparatul de aer condiţionat într-un loc unde fantele nu sunt
acoperite cu perdele, jaluzele, mobilier etc.
• Temperatura de afară este mai mică de 18°C. Nu încercaţi să folosiţi aparatul de aer condiţionat în
modul de răcire atunci când temperatura de afară este sub 18 °C.

Notă: Dacă problemele persistă, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la reţeaua de alimentare electrică, apoi
contactaţi cel mai apropiat Centru de service autorizat Whirlpool. Nu încercaţi să mutaţi, să reparaţi, să
dezasamblaţi sau să modificaţi singur aparatul.
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SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Înainte de a contacta Centrul de asistenţă clienţi:
1. Încercaţi să rezolvaţi singur problema pe baza
descrierilor din secţiunea „Remedierea defecţiunilor”.
2. Opriţi şi reporniţi aparatul, pentru a verifica dacă
defecţiunea persistă.
Dacă, după efectuarea verificărilor de mai sus,
defecţiunea persistă, contactaţi Centrul de asistenţă
clienţi.
Oferiţi următoarele informaţii:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• modelul exact al aparatului de aer condiţionat;
• numărul de service (acesta este numărul care se
găseşte sub cuvântul Service de pe autocolantul de
service care se află pe partea laterală sau pe partea
inferioară a unităţii de interior).
• Numărul de service poate fi găsit şi în certificatul de
garanţie;
• adresa dvs. completă;
• numărul dvs. de telefon.

În cazul în care trebuie să fie efectuate reparaţii,
contactaţi un centru de asistenţă clienţi (sunt garantate
utilizarea de piese de schimb originale şi reparaţia
corespunzătoare).
Va trebui să prezentaţi factura originală.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate compromite
siguranţa şi calitatea produsului dumneavoastră.

Notă: dacă doriţi manualul complet pentru aparatul dumneavoastră, vă rugăm să îl descărcaţi de pe site, prin
link-ul de mai jos: docs.whirlpool.eu, folosind codul QR
Whirlpool EMEA
Via Pisacane 1
20016 PERO (MI) ITALY
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