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Activate your warranty.....

in
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Connect to the following link

http://www.inventoraiconditioner.com
/warranty-inventor

simple
steps!

Select the product type
(airconditioner or appliance) for
which the warranty will be activated

Choose the warranty that
corresponds to your product
purchase

Scan here for the
warranty form

Fill in the required information
(owner, retailer and appliance)
and press send

You will receive a conﬁrmation
e-mail for the activation of
your warranty

For the electronic
warranty submission
please use the following link
http://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

Ενεργοποιήστε την εγγύηση σας...
σε
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απλά

Συνδεθείτε στο site της Inventor
στον ακόλουθο σύνδεσµο
http://www.inventoraircondition.gr/
egiisi-inventor/

Επιλέξτε τον τύπο του προϊόντος
(κλιµατιστικό ή συσκευή) για το
οποίο θα ενεργοποιηθεί η εγγύηση

Επιλέξτε την εγγύηση
που αντιστοιχεί στο προϊόν
που έχετε στην κατοχή σας

Σκανάρετε εδώ
για τα έντυπα
των εγγυήσεων

Συµπληρώστε τα απαιτούµενα
στοιχεία (κατόχου, εµπόρου και
συσκευής) και πατήστε αποστολή

Θα λάβετε επιβεβαιωτικό
µήνυµα στο e-mail σας για
την ενεργοποίηση της εγγύησης

Για την υποβολή
ηλεκτρονικών εγγυήσεων
πληκτρολογήστε
την παρακάτω διεύθυνση
https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor

UNITATE INTERIOARĂ

UNITATE EXTERIOARĂ

Flaps flux de aer (la evacuarea de aer)

Conductă de legătură

Admisie aer (cu filtru de aer la interior)

Admisie aer

Panoul de instalare

Evacuare aer

Panou de afișaj
Telecomandă
Conductă de scurgere
NOTĂ
Toate imaginile din acest manual au doar scop explicativ. Acestea pot fi ușor diferite de aparatul de aer
condiționat achiziționat de dvs. (în funcție de model). Forma reală va fi cea luată în considerare.
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1. INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ
Pentru a preveni vătămarea utilizatorului sau a altor persoane și daunele asupra proprietății,
trebuie urmate următoarele instrucțiuni. Funcționarea incorectă datorată ignorării instrucțiunilor
poate cauza vătămare sau daune.

______________________________________________________________________
Precauțiile pentru siguranță enumerate sunt împărțite în două categorii. În oricare dintre cazuri, există
informații importante pentru siguranță care trebuie citite cu atenție.

______________________________________________________________________

AVERTIZARE
____________________________________________________
Nerespectarea unei avertizări poate duce la deces. Aparatul va fi instalat în conformitate cu
reglementările naționale de cablare.

______________________________________________________________________

ATENȚIE
____________________________________________________
Nerespectarea unei atenționări poate duce la vătămare sau la avarierea echipamentului.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

AVERTIZARE
______________________________________________________________________
Cereți vânzătorului dvs. instalarea aparatului de aer condiționat.
Instalarea incompletă realizată de dvs. poate duce la scurgeri de apă, electrocutare și incendiu.
Cereți vânzătorului dvs. ajutorul pentru îmbunătățirea, reparația și întreținerea aparatului.
Îmbunătățirile, reparațiile și întreținerea incompletă pot duce la scurgeri de apă, electrocutare și incendiu.
Pentru a evita electrocutarea, incendiul sau vătămarea, sau la observarea oricărei anomalii cum ar
fi mirosul de fum, opriți alimentarea cu electricitate și sunați vânzătorul pentru instrucțiuni.
Nu permiteți niciodată ca unitatea interioară sau telecomanda să se ude.
Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu.
Nu apăsați niciodată butoanele telecomenzii cu obiecte tari sau ascuțite.
Telecomanda poate fi avariată.
Nu înlocuiți niciodată siguranța cu una cu voltaj nominal greșit sau alte cabluri atunci când se
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arde o siguranță.
Utilizarea unui cablu sau a unui cablu din cupru poate duce la avarierea aparatului sau poate cauza un
incendiu.
Nu este sănătos pentru dvs. să vă expuneți corpul la fluxul de aer pentru timp îndelungat.
Nu introduceți degetele, bețe sau alte obiecte în admisia sau evacuarea de aer.
Atunci când ventilatorul se învârte la viteze mari, acest lucru poate cauza vătămare.
Nu utilizați niciodată un spray inflamabil, de genul unui fixativ de păr, lac sau vopsea în
apropierea aparatului.
Acest lucru poate duce la incendiu.
Nu atingeți niciodată evacuarea de aer sau lamelele orizontale în timp ce oscilația flapsului este
funcțională.
Vă puteți prinde degetele sau aparatul se poate defecta.
Nu introduceți niciodată obiecte în admisia sau evacuarea de aer.
Obiectele ce ating ventilatorul la viteze mari pot fi periculoase.
Nu inspectați sau nu reparați singur(ă) aparatul.
Cereți unei persoane calificate de la service să realizeze aceste lucrări.
Nu aruncați acest produs ca și deșeu menajer nesortat. Colectarea acestui deșeu se face separat
deoarece este necesar un tratament special.
Nu aruncați acest produs ca și deșeu menajer nesortat, utilizați centre de sortare specializate.
Contactați administrația dvs. locală pentru informații cu privire la disponibilitatea sistemelor de colectare
disponibile.
Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropile de gunoi sau deșeuri, substanțe periculoase se
pot infiltra în pânza freatică și pot pătrunde în lanțul alimentar, dăunând sănătății și bunăstării
dvs.
Pentru a preveni scurgerea agentului frigorific, contactați vânzătorul dvs.
Atunci când sistemul este instalat și funcționează într-o cameră mică, este necesară păstrarea
concentrației agentului frigorific sub limită în cazul în care există șansa ca acesta să se scurgă. În caz
contrar, oxigenul din cameră poate scădea, ducând la accidente serioase.
Agentul frigorific din aparatul de aer condiționat este sigur și în mod normal nu curge.
Dacă agentul frigorific curge în cameră, contactul cu un foc de arzător, un radiator sau un aragaz poate
duce la formarea de gaze nocive.
Opriți orice dispozitive de încălzire cu aprindere, aerisiți camera și contactați vânzătorul de la care
ați achiziționat aparatul.
Nu utilizați aparatul de aer condiționat până ce o persoană de la service nu vă confirmă că zona în care
agentul frigorific curgea a fost reparată.

_____________________________________________________________________

ATENȚIE
______________________________________________________________________
Nu utilizați aparatul de aer condiționat în alte scopuri.
Pentru a evita orice deteriorare a calității, nu utilizați aparatul pentru a răci instrumente de precizie,
alimente, plante, animale sau lucrări de artă.
Înainte de curățare, asigurați-vă că opriți funcționarea, opriți comutatorul sau trageți aparatul din
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priză.
În caz contrar, se poate ajunge la electrocutare sau vătămare.
Pentru a evita electrocutarea sau incendiul, asigurați-vă că instalați un detector de scurgeri
electrice la împământare.
Asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este împământat.
Pentru a evita electrocutarea, asigurați-vă că aparatul este legat la împământare și că firul pentru
împământare nu este legat la o conductă de gaze sau de apă, de un paratrăsnet sau un fir de telefon.
Pentru a preveni vătămarea, nu înlăturați grilajul de protecție al ventilatorului unității exterioare.
Nu manevrați aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.
Poate apărea electrocutarea.
Nu atingeți lamelele schimbătorului de căldură.
Aceste lamele sunt ascuțite și pot duce la vătămare prin tăiere.
Nu puneți obiecte ce pot fi avariate de umezeală sub unitatea interioară.
Poate apărea condensul dacă umiditatea este de peste 80%, atunci evacuarea de scurgere este blocată
și filtrul este poluat.
După utilizare un timp îndelungat, verificați suportul și montajul aparatului pentru defecțiuni.
Dacă sunt avariate, aparatul poate cădea și poate apărea vătămarea.
Pentru a evita lipsa de oxigen, aerisiți bine camera dacă utilizați un radiator cu arzător împreună
cu aparatul de aer condiționat.
Aranjați furtunul de evacuare pentru a asigura o scurgere lină.
Scurgerea incompletă poate duce la udarea imobilului, mobilei, etc.
Nu atingeți niciodată componentele interne ale controlerului.
Nu îndepărtați panoul frontal. Unele componente din interior sunt periculoase la atingere și poate apărea
avarierea aparatului.
Nu expuneți niciodată copiii mici, plantele sau animalele direct la fluxul de aer.
Pot să apară efecte adverse asupra copiilor mici, animalelor și plantelor.
Nu permiteți unui copil să urce pe unitatea exterioară și evitați amplasarea de obiecte pe aceasta.
Căderea sau rostogolirea poate duce la vătămare.
Nu puneți în funcțiune aparatul de aer condiționat atunci când utilizați un insecticid ce implică
fumegarea camerei.
Nerespectarea acestei măsuri poate duce la depozitarea chimicalelor în aparat, lucru care poate pune în
pericol sănătatea celor hipersensibili la chimicale.
Nu amplasați aparate care produc flacără deschisă expuse la fluxul de aer al unității sau sub
unitatea interioară.
Poate duce la aprinderea incompletă sau deformarea unității datorită căldurii.
Nu instalați aparatul de aer condiționat în nicio locație în care se pot scurge gaze inflamabile.
Dacă gazele se scurg și persistă în jurul aparatului de aer condiționat, poate izbucni un incendiu.
Aparatul nu este destinat utilizării de către copiii mici sau persoanele cu dizabilități fără
supraveghere.
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Acest aparat poate fi folosit de către copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoanele cu
capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe dacă sunt
supravegheați sau li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă
înțeleg pericolele pe care le implică. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Mentenanța uzuală
și curățarea nu se vor face de către copii fără supraveghere.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice
reduse, senzoriale sau mentale, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care
acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranța lor.
Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător,
agentul de service sau persoane calificate, în scopul de a evita un pericol.
Nu puneți aparatul de aer condiționat în funcțiune într-o cameră cu umiditate mare de genul unei
băi sau spălătorii.

2. OPERAREA TEMPORARĂ
Aparatul de aer condiționat este compus din unitatea interioară, unitatea exterioară, conducta de
legătură și telecomanda. (Consultați Fig.1)
■ Indicatori de funcționare pe panoul de afișaj al unității interioare

MANUAL

FUNCȚIONARE

TEMPORIZATOR

DEFINIT/ VENTILATOR

ALARMĂ

Receptor de semnal cu infraroșu
NOTĂ: Indicator definit (DEF) (doar pentru modele cu răcire și
încălzire) sau doar ventilare (pentru modele doar cu răcire)

Panou afișaj
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Receptor de semnal cu infraroșu

Indicator predefinit (PRE-DEF) (doar pentru modele cu răcire și
încălzire) sau doar ventilare (pentru modele doar cu răcire)
Indicator temporizator

Indicator funcționare

Indicator alarmă

Buton temporar
Indicator temperatură

Panou afișaj

Indicator funcționare

Indicator predefinit (PRE-DEF) (doar pentru modele cu răcire și
încălzire) sau doar ventilare (pentru modele doar cu răcire)

Indicator temporizator

Indicator alarmă

Receptor de semnal cu infraroșu

Panou afișaj

MANUAL

FUNCȚIONARE TEMPORIZATOR

DEFINIT/ VENTILATOR

ALARMĂ

Indicator temperatură
Receptor de semnal cu infraroșu
NOTĂ: Indicator definit (DEF) (doar pentru modele cu răcire și
încălzire) sau doar ventilare (pentru modele doar cu răcire)

Panou afișaj
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NOTĂ: Indicator definit (DEF) (doar pentru modele cu răcire și
încălzire) sau doar ventilare (pentru modele doar cu răcire)

FUNCȚIONARE TEMPORIZATOR

Receptor de semnal cu infraroșu

DEF./VENTILATOR ALARMĂ

Panou afișaj
NOTĂ: Indicator definit (DEF) (doar pentru modele cu răcire și
încălzire) sau doar ventilare (pentru modele doar cu răcire)
Receptor de semnal cu infraroșu

FUNCȚIONARE TEMPORIZATOR

DEF./VENTILATOR ALARMĂ

Panou afișaj
Indicator predefinit (PRE-DEF) (doar pentru modele cu răcire și
încălzire) sau doar ventilare (pentru modele doar cu răcire)

Receptor de semnal cu infraroșu

Indicator funcționare

Buton temporar

Indicator temporizator Indicator alarmă

Indicator temperatură

Panou afișaj

Receptor de semnal cu infraroșu

Indicator predefinit (PRE-DEF) (doar pentru modele cu răcire și
încălzire) sau doar ventilare (pentru modele doar cu răcire)

Indicator funcționare

Indicator temporizator

Buton temporar

Indicator alarmă

Indicator temperatură

Panou afișaj
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Pentru tipurile cu frecvență fixă, această funcție este utilizată pentru a opera temporar aparatul în cazul în
care rătăciți telecomanda sau în cazul în care se termină bateriile. Pot fi selectate două module ce includ
AUTOMAT FORȚAT (FORCED AUTO) și RĂCIRE FORȚATĂ (FORCED COOL) prin BUTONUL
TEMPORAR de pe caseta de control a grilajului de admisie aer a unității interioare. Odată ce apăsați
acest buton, aparatul de aer condiționat va funcționa în următoarea ordine: AUTOMAT FORȚAT
(FORCED AUTO), RĂCIRE FORȚATĂ (FORCED COOL), OPRIRE (OFF) și înapoi la AUTOMAT
FORȚAT (FORCED AUTO).
1. AUTOMAT FORȚAT (FORCED AUTO)
Indicatorul de FUNCȚIONARE este aprins iar aparatul de aer condiționat se va întoarce la modulul
AUTOMAT FORȚAT (FORCED AUTO). Funcționarea prin telecomandă poate fi activă conform cu
semnalul primit.
2. RĂCIRE FORȚATĂ (FORCED COOL)
Indicatorul de FUNCȚIONARE se aprinde intermitent, aparatul de aer condiționat se va întoarce la
modulul AUTOMAT FORȚAT (FORCED AUTO) după ce este forțat să răcească cu viteza de ventilare
setată pe RIDICAT timp de 30 minute. Funcționarea prin telecomandă este dezactivată.
3. OPRIRE (OFF)
Indicatorul de FUNCȚIONARE se stinge. Aparatul de aer condiționat este OPRIT (OFF) în timp ce
funcționarea prin telecomandă este permisă.

NOTĂ
Acest manual nu include funcționarea telecomenzii, vă rugăm consultați <<Manualul de Utilizare pentru
Telecomandă>> ce vine împreună cu pachetul aparatului pentru detalii.

3. FUNCȚIONAREA ȘI PERFORMANȚA APARATULUI DE AER
CONDIȚIONAT
Utilizați sistemul la următoarele temperaturi pentru o funcționare sigură și eficientă. Temperatura
maximă de funcționare pentru aparatul de aer condiționat (Răcire/ Încălzire).
Tabelul 3-1
Temperatură
Temperatură exterioară

Temperatură interioară

Modul
0°C~50°C /32°F~122°F
Funcționarea în
RĂCIRE (COOL)

modulul -15°C~50°C/ 5°F~122°F
-17°C~32°C / 62°F~90°F
(pentru modele cu sisteme
de răcire cu temperaturi
joase)
Funcționarea în modulul
ÎNCĂLZIRE (HEAT) (cu
-15°C~24°C / 5°F~76°F
0°C~30°C / 32°F~86°F
excepția modelelor doar cu
răcire)
Funcționarea în modulul
0°C~50°C / 32°F~122°F 17°C~32°C / 62°F~90°F
DEZUMIDIFICARE (DRY)
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NOTĂ
1. Dacă aparatul de aer condiționat este utilizat în afara condițiilor de mai sus, acest lucru poate
duce la funcționarea anormală a aparatului.
2. Este normal fenomenul privind condensul de pe suprafața aparatului de aer condiționat atunci
când există umiditate relativă mai mare în cameră. Vă rugăm închideți ușa și ferestrele.
3. Performanța optimă va fi atinsă în aceste intervale de temperatură pentru funcționare.
■

Funcția de protecție de trei minute
O funcție de protecție previne aparatul de aer condiționat să repornească pentru aproximativ 3
minute atunci când repornește imediat după funcționare.

■

În caz de întrerupere electricitate
Penele de curent în timpul funcționării vor opri complet aparatul.
• Indicatorul de funcționare de pe unitatea interioară va începe să se aprindă intermitent
atunci când revine alimentarea cu electricitate.
• Pentru a reporni funcționarea, apăsați butonul PORNIRE/ OPRIRE (ON/OFF) de pe
telecomandă.
• Trăsnetul sau un telefon fără fir de la o mașină aflate în apropiere pot produce defectarea
aparatului.
Deconectați aparatul de la alimentare și apoi reconectați-l. Apăsați butonul PORNIRE/ OPRIRE
(ON/OFF) de pe telecomandă pentru a reporni funcționarea.

■

Detectarea scurgerii agentului frigorific (opțională)
Cu această tehnologie nouă, ecranul va afișa ‘EC’ (dacă este cazul) iar indicatorul LED va
continua să se aprindă intermitent atunci când unitatea exterioară detectează scurgeri de agent
frigorific.

■

Funcția de memorare a unghiului flapsului (opțională)
Pentru unele modele, aparatul este special proiectat cu funcția de memorare a unghiului flapsului.
Penele de curent în timpul funcționării sau apăsarea butonului PORNIRE / OPRIRE (ON/OFF) de
pe telecomandă vor opri complet aparatul. Atunci când revine alimentarea cu energie electrică
sau la o nouă apăsare a butonului PORNIRE/ OPRIRE (ON/OFF) de pe telecomandă, aparatul
repornește automat cu setarea anterioară a unghiului orizontal al flapsului prin funcția de
memorare. Astfel, vă recomandăm ca unghiul de deschidere al flapsului orizontal să nu fie setat
prea mic, deoarece apa din condens se poate forma și cădea de pe flapsul orizontal. Apăsați
butonul de control manual iar unghiul de deschidere al flapsului orizontal va reveni la unghiul
standard.

4. SFATURI PENTRU O FUNCȚIONARE ECONOMICĂ
Trebuie respectate următoarele pentru a asigura o funcționare economică.
(Consultați capitolul aferent pentru detalii)
■

Ajustați adecvat direcția fluxului de aer pentru a evita ca acesta să bată direct către dvs.

■

Ajustați adecvat temperatura din cameră pentru un mediu confortabil și pentru a evita răcirea sau
încălzirea în exces.
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■

În timpul operațiunii de răcire închideți draperiile pentru a evita lumina directă a soarelui.

■

Pentru a păstra fluxul de aer rece sau cald în cameră, nu deschideți niciodată ușile sau ferestrele
mai des decât este nevoie.

■

Setați temporizatorul pentru timpul dorit de funcționare.

■

Nu amplasați obiecte în apropierea admisiei de aer și evacuării de aer ale aparatului. Acest lucru
poate cauza scăderea efectului sau oprirea bruscă a funcționării.

■

Dacă planificați să nu utilizați un timp îndelungat aparatul, vă rugăm scoateți bateriile din
telecomandă. Atunci când este pornit, va fi consumată ceva energie electrică, chiar dacă aparatul
de aer condiționat nu este în funcțiune. Astfel, vă rugăm scoateți din priză pentru a economisi
electricitate. Și vă rugăm să porniți alimentarea electrică cu 12 ore înainte de repornirea
aparatului pentru a asigura o funcționare fără probleme.

■

Un filtru de aer înfundat va reduce eficiența de răcire sau încălzire, așa că vă rugăm să îl curățați
o dată la două săptămâni.

5. AJUSTAREA DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER
5.1 Ajustarea flapsului orizontal
Oscilare automată
Apăsați butonul de OSCILARE V (SWING V), iar flapsul va oscila în sus și în jos în mod automat.
Oscilare manuală
Ajustați flapsul pentru a atinge efecte mai bune de răcire/ încălzire în timpul modulului de răcire/ încălzire.

În timpul răcirii
Ajustați flapsul orizontal
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În timpul încălzirii
Ajustați flapsul în jos (pe verticală)

5.2 Ajustați flapsul vertical
Oscilare automată
Apăsați butonul OSCILARE H (SWING H), flapsul va oscila la stânga și la dreapta în mod automat.
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6. ÎNTREȚINEREA
_____________________________________________________________________

ATENȚIE
______________________________________________________________________
Înainte de a curăța aparatul de aer condiționat asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică
este oprită.
Verificați dacă firele nu sunt rupte sau deconectate.
Utilizați o cârpă uscată pentru a șterge unitatea interioară și telecomanda.
Puteți utiliza o cârpă umedă pentru unitatea interioară doar dacă aparatul este foarte murdar.
Nu utilizați niciodată o cârpă umedă pentru telecomandă.
Nu utilizați o cârpă de praf tratată chimic pentru ștergere sau nu lăsați un astfel de material pe aparat
perioade lungi de timp.
Poate dăuna sau decolora suprafața aparatului.
Nu utilizați benzină, diluant, praf de curățat sau solvenți similari pentru curățare.
Aceștia pot cauza crăpături sau deformarea suprafeței de plastic.

_____________________________________________________________________
•

Întreținerea după o perioadă lungă de neutilizare
(de ex. la începutul sezonului)
____________________________________________________
Verificați și îndepărtați orice poate bloca ventilarea de admisie sau evacuare ale unității interioare
și unității exterioare.
Curățați filtrele de aer și capacele unității interioare.
Consultați secțiunea „Curățarea filtrului de aer” pentru detalii cu privire la modul de acționare și
asigurare a instalării filtrelor de aer curate înapoi în poziția lor.
Porniți curentul cu cel puțin 12 ore înainte de funcționarea aparatului pentru a asigura o
funcționare ușoară. De îndată ce aparatul este pornit, apare ecranul de afișaj al telecomenzii.
____________________________________________________

•

Întreținerea înainte de o perioadă lungă de neutilizare
(de ex. la sfârșitul sezonului)
____________________________________________________
Lăsați unitatea interioară să funcționeze doar în modulul ventilare pentru aproximativ o jumătate
de zi pentru a usca partea interioară a aparatului.
Curățați filtrele de aer și capacele unității interioare. Consultați secțiunea „Curățarea filtrului de
aer” pentru detalii cu privire la modul de acționare și asigurare a instalării filtrelor de aer curate
înapoi în poziția lor.
____________________________________________________

•

Curățarea filtrului de aer
____________________________________________________
Filtrul de aer poate preveni ca praful și alte particule să pătrundă la interior. În cazul blocării
filtrului, eficiența de funcționare a aparatului de aer condiționat poate să scadă mult.
Astfel, filtrul trebuie curățat o dată la două săptămâni pe timpul perioadelor lungi de utilizare.
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Dacă aparatul de aer condiționat este instalat într-un loc cu mult praf, curățați frecvent filtrul de
aer.
Dacă praful acumulat este prea dens pentru a fi curățat, înlocuiți filtrul de aer cu unul nou (filtrele
de aer ce pot fi înlocuite reprezintă o funcție opțională).

•
•
•
•

Curățarea filtrului trebuie realizată de către un furnizor adecvat de servicii.
____________________________________________________
3.2 - 10.5KW
Deschideți admisia de aer cu o șurubelniță sau ceva asemănător (Consultați Fig. 6-1)
Scoateți filtrul de aer (Consultați Fig. 6-2)
Curățați filtrul de aer cu apă sau cu un aspirator, apoi uscați-l la loc răcoros.
Reinstalați filtrul de aer în ordinea inversă a Fig. 6-2

•
•
•

14 - 16KW
Scoateți direct filtrul de aer din admisia de aer conform indicațiilor din Fig. 6-3.
Curățați filtrul de aer cu apă sau cu un aspirator, apoi uscați-l la loc răcoros.
Reinstalați filtrul de aer în ordinea inversă a Fig. 6-3.

1.

2.

NOTĂ
•
•

Partea de admisie aer trebuie să fie cu fața în sus la utilizarea aspiratorului.
Partea de admisie aer trebuie să fie cu fața în jos la utilizarea apei.

ATENȚIE
______________________________________________________________________
Nu uscați filtrul de aer în lumina directă a soarelui sau lângă foc.

_____________________________________________________________________

Admisie aer

Filtru de aer

Manual de utilizare

13

7. URMĂRIREA ERORILOR CARE NU SUNT DEFECȚIUNI ALE
APARATULUI DE AER CONDIȚIONAT
Eroarea 1: Sistemul nu funcționează
■

Aparatul de aer condiționat nu pornește imediat după ce este apăsat butonul PORNIRE /
OPRIRE (ON/OFF) de pe telecomandă.
Dacă indicatorul de funcționare se aprinde, sistemul se află într-o situație normală. Pentru a
preveni supraîncălzirea motorului compresorului, aparatul de aer condiționat începe la 3 minute
după ce este pornit (ON).

■

Dacă indicatorul de funcționare și indicatorul predefinit „PRE-DEF” (la modelele cu răcire și
încălzire) sau dacă indicatorul doar ventilare (la modelul doar cu răcire) se aprinde, aceasta
înseamnă că ați ales modelul cu încălzire. La începutul funcționării, compresorul nu pornește,
apare protecția „anti-aer rece” a unității interioare din cauza temperaturii scăzute a fluxului
evacuat de aer.

Eroarea 2: Schimbarea în modulul ventilare în timpul modulului răcire
■

Pentru a preveni înghețarea dispozitivului de evaporare interior, sistemul se va schimba în
modulul ventilare automat și va reveni la modulul răcire după scurt timp.

■

Atunci când scade temperatura camerei până la temperatura setată, compresorul se stinge și
unitatea interioară se schimbă pe modulul ventilare; atunci când temperatura crește, compresorul
pornește din nou. Același lucru se întâmplă în modulul încălzire.

Eroarea 3: O ceață albă iese din aparat
Eroarea 3.1: Unitatea interioară
■ Atunci când umiditatea este ridicată în timpul operațiunii de răcire și dacă interiorul unității
interioare este foarte contaminat, distribuirea temperaturii în interiorul camerei devine inegală.
Este necesară curățarea interiorului unității interioare. Cereți vânzătorului dvs. mai multe detalii
cu privire la curățarea unității. Această operațiune necesită o persoană calificată de la service.

Manual de utilizare

14

Eroarea 3.2: Unitatea interioară, unitatea exterioară
■ Atunci când sistemul se schimbă pe operațiunea de încălzire după operațiunea de degivrare,
umezeala rezultată din degivrare se transformă în abur și este eliminat.

Eroarea 4: Zgomote în timpul răcirii aparatului de aer condiționat
Eroarea 4.1: Unitatea interioară
■ Un sunet continuu de „răzuire” se aude atunci când sistemul se află în funcționarea pe răcire sau
când se oprește.
Atunci când pompa de scurgere (accesoriu opțional) este în funcțiune, se aude acest zgomot.
■

Un sunet de scârțâit de genul „puf-puf” se aude atunci când sistemul se oprește după
funcționarea în încălzire.
Zgomotele sunt provocate de expansiunea și contractarea părților de plastic rezultate în urma
schimbării de temperatură.

Eroarea 4.2: Unitatea interioară, unitatea exterioară
■ Un zgomot continuu se șuierat se aude atunci când sistemul este în funcțiune.
Acesta este zgomotul agentului frigorific care curge atât prin unitatea interioară cât și prin
unitatea exterioară.
■

Un sunet de șuierat se aude la începerea sau imediat după oprirea funcționării sau a operațiunii
de degivrare.
Acesta este sunetul agentului frigorific și este cauzat de oprirea curgerii sau schimbarea sensului
de scurgere.

Eroarea 4.3: Unitatea exterioară
■ Atunci când se schimbă tonul zgomotului de funcționare.
Zgomotul este cauzat de schimbarea frecvenței.

Eroarea 5: Iese praf din aparat
■

Atunci când aparatul este utilizat pentru prima oară după un timp îndelungat.
Aceasta se întâmplă deoarece praful a pătruns în unitate.

Eroarea 6: Aparatul poate emana mirosuri
■

Aparatul poate să absoarbă mirosul camerei, mobilei, de țigări, etc. și apoi să îl emane.

Eroarea 7: Ventilatorul unității exterioare nu se învârte
■

În timpul funcționării. Viteza ventilatorului este controlată pentru a optimiza funcționarea
aparatului.

8. DEPANAREA
8.1 Defecțiuni și cauze ale aparatului de aer condiționat
Dacă una din următoarele defecțiuni are loc, opriți funcționarea, opriți alimentarea cu electricitate
și contactați vânzătorul dvs. local.
■ Indicatorul de funcționare se aprinde intermitent și rapid (5Hz). Acest indicator încă se aprinde
intermitent rapid după oprirea funcționării și repornirea aparatului (Consultați tabelul 8-1).
Manual de utilizare

15

■

Telecomanda nu primește semnal sau butoanele nu funcționează bine.

■

Un dispozitiv de siguranță de genul unei siguranțe sau a unui întrerupător este declanșat
frecvent.

■

Obiecte sau apă pătrund în aparat.

■

Se scurge apă din unitatea interioară.

■

Alte defecțiuni.

Dacă sistemul nu funcționează adecvat cu excepția cauzelor de mai sus sau defecțiunile de mai
sus sunt evidente, analizați sistemul conform cu următoarele proceduri. (Consultați tabelul 8-2).

8.2 Defecțiuni și cauze ale telecomenzii
Înainte de a cere ajutorul centrului de service sau reparare, verificați următoarele puncte.
(Consultați tabelul 8-3).
Tabelul 8-1
Nr.

Defecțiune

1

Eroare EEPROM unitate interioară
Defecțiune comunicare între unitatea interioară și unitatea
exterioară
Defecțiune viteză ventilator unitate interioară
Circuit întrerupt sau scurtcircuit senzor temperatură al unității
interioare
Circuit întrerupt sau scurtcircuit senzor temperatură bobină
dispozitiv de evaporare
Defecțiune detector scurgere agent frigorific
Defecțiune alarmă nivel apă
Defecțiune comunicare între două unități interioare (pentru
modelele cu două unități interioare)
Alte defecțiuni ale modelelor cu două unități interioare
Protecția la supraîncărcarea electrică
Circuit întrerupt sau scurtcircuit senzor temperatură extern
Eroare senzor temperatură conductă externă de condensare
Eroare senzor temperatură aer evacuat
Eroare EEPROM unitate exterioară
Defecțiune viteză ventilator unitate exterioară (doar pentru motorul
de ventilare tip DC)
Eroare senzor T2b
Protecție modul invertor IPM
Protecție la tensiune ridicată / scăzută
Protecție la temperatură ridicată a capătului compresorului
Protecție la temperatură mică externă
Eroare acționare compresor
Conflict de module

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Indicator
Afișaj
Indicator
funcționare
(tub
temporizator (aprinderi pe
nixă)
secundă)
OPRIT
E0
1

E1

OPRIT

2

E3

OPRIT	
  

4

E4

OPRIT	
  

5

E5

OPRIT	
  

6

EC
EE

OPRIT	
  
OPRIT	
  

7
8

E8

OPRIT	
  

9

E9
F0
F1
F2
F3
F4

OPRIT	
  
PORNIT
PORNIT	
  
PORNIT	
  
PORNIT	
  
PORNIT	
  

10
1
2
3
4
5

F5

PORNIT	
  

6

F6
P0
P1
P2
P3
P4
P5

PORNIT	
  
Intermitent
Intermitent	
  
Intermitent	
  
Intermitent	
  
Intermitent	
  
Intermitent	
  

7
1
2
3
4
5
6
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Tabelul 8-2
Erori

Aparatul nu pornește

Fluxul de aer este normal
dar răcirea nu este
completă

Cauze
• Pană de curent.
• Comutatorul electric este oprit.
• Siguranța sau comutatorul pot fi
arse.
• Bateriile telecomenzii sunt terminate
sau există altă problemă cu
controlorul.
• Temperatura nu este setată corect.
• Este posibil să fie în timpul celor 3
minute de protecție a compresorului.

Aparatul pornește și se
oprește des

• Agentul frigorific este prea mult sau
prea puțin.
• Nu mai este aer sau gaz de întărire
în circuitul de agent frigorific.
• Compresorul este defect.
• Voltajul este prea ridicat sau prea
scăzut.
• Circuitul sistemului este blocat.

Efect scăzut de răcire

• Schimbătorul de căldură al unității
interioare și unității exterioare este
murdar.
• Filtrul de aer este murdar.
• Admisia / evacuarea unității
interioare / unității exterioare sunt
blocate.
• Ușile și ferestrele sunt deschise.
• Lumina soarelui bate direct.
• Prea multe surse de căldură.
• Temperatura exterioară este prea
mare.
• Scurgerea agentului frigorific sau
lipsa agentului frigorific.

Efect scăzut de încălzire

• Temperatura externă este mai mică
o
de 7 C.
• Ușile și ferestrele nu sunt închise
complet.
• Scurgerea agentului frigorific sau
lipsa agentului frigorific.

Soluție
• Așteptați revenirea
curentului.
• Porniți comutatorul.
• Înlocuiți siguranța.
• Înlocuiți bateriile sau verificați
controlorul.
• Setați corect temperatura.
• Așteptați.
• Verificați scurgerile și
reîncărcați adecvat agentul
frigorific.
• Aspirați și încărcați agentul
frigorific.
• Realizați mentenanța sau
schimbați compresorul.
• Instalați manostatul
• Găsiți cauzele și soluțiile.
• Curățați schimbătorul de
căldură.
• Curățați filtrul de aer.
• Eliminați toate impuritățile și
fluidizați fluxul de aer.
• Închideți ușile și ferestrele.
• Instalați draperii pentru a vă
proteja de lumina solară.
• Reduceți sursele de căldură.
• Capacitatea de răcire a
aerului condiționat scade
(normal).
• Verificați scurgerile și
reîncărcați adecvat agentul
frigorific.
• Utilizați un dispozitiv de
încălzire.
• Închideți ușile și ferestrele.
• Verificați scurgerile și
încărcați adecvat agentul
frigorific.
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Tabelul 8-3
Erori

Cauze
• Verificați dacă modulul indicat pe
ecran este „AUTOMAT (AUTO)”

Viteza de ventilare nu
poate fi schimbată.

Semnalul telecomenzii nu
este transmis chiar și
atunci când butonul
PORNIT/ OPRIT (ON/OFF)
este apăsat.
Indicatorul de
TEMPERATURĂ (TEMP) nu
se aprinde
Indicatoarele de pe ecran
dispar după scurgerea
timpului
Indicatorul
TEMPORIZATOR PORNIT
(TIMER ON) se stinge după
scurgerea unui anumit
interval de timp.
Nu se aude niciun semnal
de primire de la unitatea
interioară chiar și atunci
când este apăsat butonul
PORNIRE / OPRIRE
(ON/OFF).

• Verificați dacă modulul indicat pe
ecran este „DEZUMIDIFICARE
(DRY)”

Soluție
Atunci când modulul automat
este selectat, aparatul de aer
condiționat va schimba
automat viteza de ventilare.
Atunci când se alege
operațiunea de dezumidificare,
aparatul de aer condiționat
schimbă automat viteza de
ventilare. Viteza de ventilare
poate fi aleasă în timpul
modulelor „RĂCIRE (COOL)”,
„DOAR VENTILARE (FAN
ONLY)” și „ÎNCĂLZIRE
(HEAT)”.

• Verificați dacă bateriile din
telecomandă sunt descărcate.

Alimentarea cu electricitate
este oprită.

• Verificați dacă modulul indicat pe
ecran este DOAR VENTILARE
(FAN ONLY)
• Verificați dacă funcționarea
temporizatorului a ajuns la final
atunci când este indicat pe ecran
TEMPORIZATOR OPRIT (TIMER
OFF).
• Verificați dacă funcționarea
temporizatorului a început atunci
când este indicat pe ecran
TEMPORIZATOR PORNIT (TIMER
ON).
• Verificați dacă semnalul de
transmitere al telecomenzii este
îndreptat adecvat către receptorul
de semnal cu infraroșu de pe
unitatea interioară atunci când se
apasă butonul PORNIRE/ OPRIRE
(ON/OFF).

Temperatura nu poate fi setată
în timpul modulului
VENTILARE (FAN).
Funcționarea aparatului de aer
condiționat se va opri la timpul
setat.
Până la timpul setat, aparatul
de aer condiționat va începe
automat iar indicatorul aferent
se va stinge.
Îndreptați direct emițătorul de
semnal al telecomenzii către
receptorul de semnal de pe
unitatea interioară, iar apoi
apăsați butonul PORNIRE/
OPRIRE (ON/OFF) de două
ori.
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Activati-va garantia...

in

5

Pasi
simpli!

Accesati link-ul de mai jos:
https://www.inventoraerconditionat.ro/
certiﬁcatul-de-garantie-inventoraer-conditionat-si-electrocasnice

Alegeti tipul de produs pentru
care vreti sa activati garantia
(aparat de aer conditionat, alt
aparat electrocasnic).

Alegeti tipul de garantie
corespunzator produsului
achizitionat.

Scanati codul QR pentru
a obtine formularul de garantie.

Completati formularul cu
informatiile cerute (numele
proprietarului, magazinul,
produsul) si apasati SEND.

Veti primi care va conﬁrma
activarea garantiei.

Pentru inregistrarea
electronicaa garantiei, va rugam sa
accesati link-ul de mai jos :

https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice

FLOOR/CEILING TYPE

Scan here to download the latest version of this manual.
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.

