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1. Măsuri de siguranţă
Instrucţiunile originale sunt scrise în engleză. Toate celelalte limbi sunt traducerile instrucţiunilor 
originale.

 � Consultaţi şi manualul de instalare care însoţeşte unitatea interioară.

Citiţi cu atenţie aceste "Măsuri de siguranţă" înainte de instalarea echipamentului de 
aer condiţionat şi asiguraţi-vă că este instalat corect.

 ● Măsurile descrise aici sunt catalogate ca AVERTIZARE şi ATENŢIE. Ambele conţin informaţii 
importante privind siguranţa. Respectaţi întocmai toate măsurile.

AVERTIZARE Nerespectarea întocmai a acestor instrucţiuni poate duce la rănire 
sau deces.

ATENŢIE
Nerespectarea întocmai a acestor instrucţiuni poate duce la 
deteriorarea bunurilor sau rănire, care poate fi gravă, în funcţie 
de împrejurări.

 ● După terminarea instalării, efectuaţi o probă de funcţionare pentru a verifica dacă există defecţiuni 
şi pentru a explica clientului modul de utilizare şi întreţinere a aparatului de aer condiţionat, 
cu ajutorul manualului de exploatare. Solicitaţi clientului să păstreze manualul de instalare 
şi manualul de exploatare pentru consultare ulterioară.

 AVERTIZARE
Solicitaţi serviciile de instalare ale distribuitorului dvs. sau ale unui personal calificat. 
Nu încercaţi să instalaţi dvs. telecomanda. Instalarea necorespunzătoare poate duce la scurgeri, 
electrocutare sau incendiu.
Consultaţi distribuitorul local cu privire la mutarea şi reinstalarea telecomenzii. 
Lucrările necorespunzătoare de instalare pot provoca scurgeri, electrocutare sau pericol de incendiu.
Instalaţi telecomanda în conformitate cu instrucţiunile din acest manual de instalare. 
Instalarea necorespunzătoare poate duce la scurgeri, electrocutare sau incendiu.
Asiguraţi-vă că utilizaţi accesoriile şi piesele specificate pentru instalare. 
Utilizarea altor piese decât cele specificate poate provoca defectarea unităţii, scurgeri de apă, 
electrocutări sau incendii.
Instalaţi telecomanda pe o fundaţie suficient de solidă pentru a rezista la greutatea telecomenzii. 
O fundaţie insuficient de rezistentă prezintă pericol de cădere a telecomenzii şi de rănire.
Lucrările electrice trebuie efectuate în conformitate cu reglementările locale şi naţionale aplicabile 
şi cu instrucţiunile din acest manual de instalare. 
Utilizaţi întotdeauna un circuit de alimentare cu energie dedicat. Capacitatea insuficientă a circuitului 
de alimentare şi lucrările necorespunzătoare pot provoca electrocutări sau incendii.
Efectuaţi lucrările de instalare numai cu alimentarea cu energie întreruptă.
Atingerea componentelor sub tensiune poate provoca electrocutarea.
Nu demontaţi, nu reconstruiţi şi nu reparaţi unitatea.
Pericol de electrocutare şi/sau de incendiu.
Verificaţi dacă toate cablurile sunt fixate, dacă s-au utilizat cablurile specificate şi dacă bornele sau 
cablurile nu sunt tensionate. 
Legăturile necorespunzătoare sau fixarea necorespunzătoare a cablurilor pot provoca supraîncălziri 
sau incendii.
Alegerea materialelor şi instalaţiilor trebuie făcută în conformitate cu standardele naţionale şi inter-
naţionale aplicabile.
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 ATENŢIE
Pentru evitarea scurgerilor şi electrocutărilor provocate de pătrunderea apei sau a insectelor, 
introduceţi cablurile prin orificiul cu mastic.
Pentru a evita electrocutarea, nu atingeţi cu mâinile ude.
Nu spălaţi telecomanda cu apă. Pericol de electrocutare sau de incendiu.
Instalaţi unităţile interioară şi exterioară, cablul de alimentare şi cablurile de legătură la cel puţin 
 1 metru distanţă de televizoare sau aparate radio, pentru a evita interferenţa cu imaginea sau 
zgomotele. 
(În funcţie de intensitatea semnalului de intrare, o distanţă de 1 metru se poate dovedi insuficientă 
pentru eliminarea zgomotelor).
Nu instalaţi aparatul de aer condiţionat în următoarele locuri:

1. În locuri unde există concentraţii ridicate de uleiuri minerale pulverizate sau vaporizate 
(de ex. în bucătării).  
Piesele din material plastic se vor deteriora, provocând căderea unor componente sau 
scurgeri de apă.

2. În locurile în care se produc gaze corosive, precum acidul sulfuros.  
Corodarea conductelor din cupru sau a pieselor sudate poate provoca scurgeri de agent 
frigorific.

3. În apropierea maşinilor care emit radiaţii electromagnetice.  
Radiaţiile electromagnetice pot perturba funcţionarea sistemului de comandă şi pot defecta 
unitatea.

4. În locuri unde se pot produce scurgeri de gaze inflamabile, unde există fibre de carbon sau 
suspensii inflamabile de pulberi în aer, ori se manipulează lichide inflamabile volatile, cum 
ar fi diluantul pentru vopsea sau benzina.  
Utilizarea unităţii în astfel de condiţii poate provoca incendii.

5. Zone cu temperaturi ridicate sau puncte cu flăcări deschise.  
Pericol de încălzire şi/sau de incendiu.

6. În zone umede sau în locuri unde poate fi expusă la apă.  
În caz de pătrundere a apei în telecomandă, există pericolul de electrocutare, 
iar componentele electronice din interior se pot defecta.

Când este utilizată funcţia de termostat a telecomenzii, selectaţi un loc de instalare ţinând cont 
de următoarele.

 ● Un loc unde poate fi detectată temperatura medie din încăpere.
 ● Un loc care nu este expus direct la soare.
 ● Un loc la distanţă de orice sursă de căldură.
 ● Un loc care nu este afectat de aerul exterior din cauza deschiderii/închiderii uşii sau din alte 
cauze similare.
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2. Accesorii
Sunt incluse următoarele accesorii.

Şurub 
pentru lemn Şurub mic Colier

CD 
cu manualul

Referinţă 
rapidă

Clemă pentru 
cabluri

(Ø3,5×16)
2x

(M4×16)
2x

1x 1x 1x 1x

3. Procedură de instalare a telecomenzii
3-1 Alegeţi locul unde va fi instalată telecomanda.

La alegerea locului, respectaţi întotdeauna capitolul "1. Măsuri de siguranţă".

3-2 Efectuaţi cablarea prin orificiul din perete dacă firele 
sunt scoase prin partea din spate.

La perforare, stabiliţi centrul 
orificiului din perete în centrul 
orificiului de trecere din 
carcasa inferioară a comenzii.

Ø8-10

Vedere exterioară a telecomenzii

Orificiu 
de trecere
Ø8-10

Carcasă inferioară
Orificiu de trecere

48,5

40

3-3 Demontaţi carcasa superioară. 
Introduceţi o şurubelniţă în adâncitura din carcasa inferioară pentru a demonta carcasa 
superioară (2 puncte).

Carcasă 
superioară

Carcasă 
inferioară

Şurubelniţă

Introduceţi şi răsuciţi uşor 
şurubelniţa pentru demontare.

Placa cu circuite imprimate 
a telecomenzii este montată în carcasa 
superioară.Evitaţi deteriorarea cu 
şurubelniţa a plăcii cu circuite imprimate.

Evitaţi contactul cu praful sau cu 
umezeala al plăcii cu circuite imprimate 
din carcasa superioară demontată.

Dacă dimensiunile orificiului sunt prea mari sau 
dacă locul nu este corespunzător, comanda poate 
ieşi din orificiu.

ATENŢIE
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3-4 Determinaţi direcţia ieşirii cablurilor comenzii 
(ieşire prin spate, ieşire prin stânga, ieşire prin centrul 
părţii superioare, ieşire prin partea de sus).
3-4-1 Ieşire prin spate 3-4-2 Ieşire prin stânga

Decupaţi zona cu răşină (zona haşurată). Decupaţi zona subţire (zona haşurată) cu 
ajutorul cleştilor sau al unor unelte similare, 
apoi îndepărtaţi bavurile cu ajutorul unei pile 
sau al unei unelte similare.

3-4-3 Ieşire prin partea de sus 3-4-4 Ieşire prin centrul părţii 
superioare

Decupaţi zona subţire (zona haşurată) cu 
ajutorul cleştilor sau al unor unelte similare, 
apoi îndepărtaţi bavurile cu ajutorul unei pile 
sau al unei unelte similare.

Decupaţi zona subţire (zona haşurată) cu 
ajutorul cleştilor sau al unor unelte similare, 
apoi îndepărtaţi bavurile cu ajutorul unei pile 
sau al unei unelte similare.

3-5 Aşezaţi cablurile.

1. Cutia de distribuţie şi cablurile de legătură nu sunt fixate. 
2. Nu atingeţi direct placa cu circuite imprimate a telecomenzii. 

ATENŢIE

Specificaţii de cablaj

Tip de cablaj Cablu cu izolaţie de vinil
Dimensiune cablu 0,75~1,25 mm2
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Învelişul secţiunii din carcasa telecomenzii trebuie îndepărtat.

Îndepărtaţi ecranarea 
şi învelişul

Linie de ghidare 
pentru tăierea cablajului

±10 mm
Pentru cablarea cu uşurinţă, 
se recomandă menţinerea unei 
diferenţe de ±10 mm între 
lungimile celor două cabluri.

Lungimea de pe care se îndepărtează învelişul:
 ● ±150 mm pentru ieşirea prin partea de sus
 ● ±200 mm pentru ieşirea prin centrul părţii superioare

Conectaţi bornele carcasei superioare a telecomenzii (P/P1, N/P2) la bornele unităţii interioare 
(P1, P2). (P1 şi P2 nu au polaritate).

3-5-1 Ieşire prin spate

<Linie de ghidare pentru fixarea cablajului>

Carcasă 
inferioară

P1
Model interior

P2

Carcasă 
superioară

Placă 
cu circuite 
imprimate

Colier

Punct de fixare 
a cablajului

Secţiune transversală -
Fixaţi cablajul în punctul de 
fixare a cablajului cu ajutorul 
materialelor de fixare.

Colier
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3-5-2 Ieşire prin stânga

Carcasă 
inferioară

Carcasă 
superioară

Placă 
cu circuite 
imprimate

Model interior
P1P2

3-5-3 Ieşire prin partea de sus

Instalaţi clema 
pentru cabluri 
ataşată pentru 
a evita strangularea 
cablajului, ca în 
figura din stânga.

Model interior

Placă 
cu circuite 
imprimate

Clemă pentru cabluri
Clemă pentru cabluri

Carcasă 
superioară

Carcasă 
inferioară

Carcasă superioară

Cablaj

Secţiune 
transversală -

P1P2

3-5-4 Ieşire prin centrul părţii superioare
Model interior

Clemă pentru cabluri

Carcasă 
superioară

Carcasă 
inferioară

Placă 
cu circuite 
imprimate

P1P2
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 ● Efectuaţi cablajul separat de cablurile de alimentare, pentru a evita perturbaţiile electrice 
(zgomotele externe) în timpul cablării. 

 ● Etanşaţi cu mastic (procurare la faţa locului) orificiul de intrare a cablurilor pentru 
a împiedica pătrunderea insectelor sau alte inconveniente similare.

ATENŢIE

3-6 Procedura de fixare a carcasei interioare.
În cazul trecerii cablurilor prin centrul părţii superioare sau prin partea din spate, consultaţi 
mai întâi procedura de cablare, deoarece este necesară cablarea carcasei înainte de fixare.

3-6-1 În cazul instalării pe perete
Fixaţi cu ajutorul şuruburilor pentru lemn (×2) incluse.

Şuruburi pentru 
lemn (Ø3,5×16)

3-6-2 În cazul instalării pe cutia de distribuţie 
Fixaţi cu ajutorul şuruburilor mici (×2) incluse.

Şuruburi mici (M4×16)

Cutie de distribuţie
(procurare la faţa locului)
(Utilizaţi accesoriul 
opţional KJB211A)

Cutie de distribuţie pentru 
două unităţi (fără capac)

84

46

(Unghi de instalare)
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Cutie de distribuţie
(procurare la faţa locului)
(Utilizaţi accesoriul opţional
KJB111A)

Şuruburi mici (M4×16)

Cutie de distribuţie 
pentru o singură unitate 
(fără capac)

84

28

(Unghi de instalare)

 ● Selectaţi pentru instalare o suprafaţă cât mai plană. 
 ● Nu strângeţi excesiv şuruburile de montare, pentru a evita deformarea carcasei inferioare. 

ATENŢIE

3-7 Instalaţi carcasa superioară în poziţia iniţială. 
 ● Aliniaţi carcasa superioară cu urechile de pe carcasa inferioară (6 puncte), introduceţi 
şi instalaţi carcasa superioară.

 ● Instalaţi cu atenţie cablurile, pentru a evita strangularea.
 ● Îndepărtaţi pelicula de protecţie de pe carcasa superioară.
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4. Funcţii şi elemente de meniu 
ale butoanelor telecomenzii

4-1 Funcţii şi elemente de meniu

(1) Buton Selector mod de funcţionare
Se utilizează pentru a schimba modul.

(2) Buton Viteza ventilatorului/direcţia 
fluxului de aer
Se utilizează pentru afişarea ecranului 
de setare a vitezei ventilatorului sau 
a direcţiei fluxului de aer.

(3) Buton Meniu/Introducere
 ● Se utilizează pentru a indica meniul 
principal.(Pentru detalii ale meniului 
principal, consultaţi manualul 
de exploatare.) 

 ● Se utilizează pentru a introduce 
elementul de setare selectat.

Meniul principal
Direcţie flux de aer
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere
Configurare
Setări curente
Ceas şi calendar
Limbă

*În funcţie de modelul conectat

(4) Buton Sus 
 ● Se utilizează pentru a mări temperatura 
fixată.

 ● Elementele următoare de pe partea 
superioară vor fi evidenţiate. 
(Elementele evidenţiate vor defila 
constant dacă butonul este menţinut 
apăsat.)

 ● Se utilizează pentru a schimba 
elementul selectat.

(5) Buton Jos 
 ● Se utilizează pentru a micşora tempera-
tura fixată.

 ● Elementele următoare de pe partea 
inferioară vor fi evidenţiate. 
(Elementele evidenţiate vor defila constant 
dacă butonul este menţinut apăsat.)

 ● Se utilizează pentru a schimba 
elementul selectat.

(6) Buton Dreapta 
 ● Se utilizează pentru a evidenţia 
elementele următoare de pe partea 
dreaptă.

 ● Conţinutul afişajului trece la ecranul 
următor pentru fiecare pagină.

(1)  Buton Selector mod 
de funcţionare

(11) LCD (cu lumină de fundal)

(4) Buton Sus
(5) Buton Jos
(6) Buton Dreapta
(7) Buton Stânga

(9) Indicator luminos de funcţionare

(8) Buton Pornit/Oprit

(10) Buton Revocare

(2)  Buton Viteza ventilatorului/
direcţia fluxului de aer

(3) Buton Meniu/Introducere
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(7) Buton Stânga 
 ● Se utilizează pentru a evidenţia 
elementele următoare de pe partea 
stângă.

 ● Conţinutul afişajului trece la ecranul 
anterior pentru fiecare pagină.

(8) Buton Pornit/Oprit
Apăsaţi o dată pentru pornire. Apăsaţi încă 
o dată pentru oprire. 

(9) Indicator luminos de funcţionare
Lampa verde se aprinde în timpul 
funcţionării. Lampa clipeşte dacă survine 
o defecţiune.

(10) Buton Revocare
 ● Se utilizează pentru a reveni la ecranul 
anterior.

 ● Apăsaţi şi ţineţi apăsat acest buton timp 
de cel puţin 4 secunde pentru a afişa 
meniul Setări service. 

(11) LCD (cu lumină de fundal)
Lumina de fundal se va aprinde timp de 
circa 30 de secunde la apăsarea oricărui 
buton de funcţionare.

Setări service

Proba de funcţionare
Contact întreţinere
Reglaje locale
Val. minimă de referinţă
Adresă grup
Adresă AirNet unit. interioară
Adresă AirNet unit. exterioară
Istoric erori
Stare unitate interioară
Stare unitate exterioară
Pornire forţată ventilator
Telecomandă principal/secundar
Indicator filtru
Test. curăţ. auto. filtru
Indic. perie/filtru
Dezact.curăţ.auto.filtru

*În funcţie de modelul conectat

 ● Utilizaţi butonul în timp ce este aprinsă iluminarea de fundal.  
Cu toate acestea, butonul Pornit/Oprit poate fi utilizat în timp ce iluminarea de fundal 
este aprinsă.

 ● Dacă 1 singură unitate interioară este comandată de 2 telecomenzi, se va aprinde 
lumina de fundal a telecomenzii utilizate anterior celeilalte. 

 ● Pentru utilizarea butoanelor Sus/Jos/Stânga/Dreapta, apăsaţi  
întotdeauna pe , ,  sau pe .

ATENŢIE

4-2 Afişaje pentru descrierile funcţionării butoanelor

Reven. Setare

Setări service
Proba de funcţionare
Contact întreţinere
Reglaje locale
Val. minimă de referinţă
Adresă grup
Adresă AirNet unit. exterioară

1/3

În ecranul de setare pentru afişaj evidenţiat t
(elemente selectate) sunt afişate 
descrieri ale funcţionării butoanelor.

Afişaj evidenţiat (elemente selectate)

<Ecran meniu Setări service>
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5. Pornirea
 ● Verificaţi terminarea cablajului unităţilor interioară/exterioară. 
 ● Înainte de pornire, verificaţi închiderea capacului cutiei de distribuţie a unităţilor interioară 
şi exterioară. 

5-1 După pornire se afişează 
următoarele. 
"Se testează conexiunea. 
Aşteptaţi."

În timp ce este afişat mesajul de 
mai sus, iluminarea de fundal nu 
se aprinde la utilizarea butoanelor. 

Dacă 1 singură unitate 
interioară este 
comandată de 
2 telecomenzi: 

Setaţi întotdeauna telecomanda 
secundară în timpul afişării 
mesajului de mai sus.  
Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de cel 
puţin 4 secunde butonul Selector 
mod de funcţionare de la 
telecomanda de setat.  
La modificarea afişajului de 
la telecomandă principală la 
telecomandă secundară, setarea 
s-a terminat. 

5-2 Se va afişa ecranul de bază.

Dacă telecomanda secundară nu este selectată la 
pornire, îm cazul unei unităţi interioare comandate de 
două telecomenzi, în ecranul de verificare a conexiunii 
se va afişa "Cod eroare: U5".
Selectaţi telecomanda apăsând timp de cel puţin 
4 secunde pe butonul Selector mod de funcţionare 
al oricăreia din telecomenzi.
Dacă după mai mult de 2 minute după afişajul 
"telecomandă secundară" nu se afişează ecranul de 
bază, opriţi alimentarea cu energie şi verificaţi cablajul. 

ATENŢIE

La selectarea unei alte limbi, consultaţi capitolul 12. Limbă. (Vezi pagina 23.)
NOTĂ

<Telecomandă 
principală>

<Telecomandă 
secundară>

5-1
Se testează conexiunea.
Aşteptaţi.

Off reminder Timer

Telec. principală

Se testează conexiunea.
Aşteptaţi.

Cod eroare U5

Telec. principală

5-1
Se testează conexiunea.
Aşteptaţi.

Off reminder Timer

Telec. principală

Se testează conexiunea.
Aşteptaţi.

Cod eroare U5

Telec. principală

Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp 
de cel puţin 4 secunde 
butonul Selector mod de 
funcţionare de pe partea 
laterală a telecomenzii 
secundare.

Se testează conexiunea.
Aşteptaţi.

Off reminder Timer

Telec. secundară

<Ecran de bază>

5-2
Vent.

<Ecran de bază>

5-2
Vent.
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6. Reglaje locale
6-1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 

cel puţin 4 secunde butonul 
Revocare.  
Se va afişa meniul Setări service.

6-2 În meniul Setări service, 
selectaţi  Reglaje locale , apoi 
apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.  
Se va afişa ecranul de reglaje 
locale.

6-3 Evidenţiaţi modul, apoi selectaţi 
"Nr. mod" dorit cu ajutorul 
butonului  (Sus/Jos). 

6-4 În cazul setării independente 
a fiecărei unităţi interioare la 
comanda de grup (când sunt 
selectate numere de mod cum 
ar fi  20  ,  21  ,  22  ,  23  ,  25 ), 
evidenţiaţi numărul unităţii, apoi 
selectaţi "Nr. unitate interioară" 
de setat cu ajutorul  
butonului  (Sus/Jos).  
(În cazul setării de grup, această 
operaţiune nu este necesară.)

În cazul setării independente 
a fiecărei unităţi interioare, 
se afişează setările curente. 
Şi NR. AL DOILEA COD " - " 
indică "nicio funcţie".

6-5 Evidenţiaţi NR. AL DOILEA COD 
al NR. PRIMUL COD de 
modificat, apoi selectaţi NR. 
AL DOILEA COD dorit cu ajutorul 
butonului  (Sus/Jos). Sunt 
disponibile mai multe setări 
identice ale numărului de cod. 

În cazul setării de grup, toate 
NR. AL DOILEA COD care pot 
fi setate sunt afişate ca " * ". 
" * " este schimbat la NR. AL 
DOILEA COD de setat. Şi NR. 
AL DOILEA COD " - " indică 
"nicio funcţie". 

<Ecran de bază>

6-1
Vent.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp 
de cel puţin 4 secunde 
butonul Revocare în timp ce 
este aprinsă iluminarea de 
fundal. 

<Ecran meniu Setări service>

6-2

Reven. Setare

Setări service
Proba de funcţionare
Contact întreţinere
Reglaje locale
Solicitare
Val. minima de referinta
Adresă grup

1/3

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

<Ecranul Reglaje locale>

În cazul setării indepen-
dente a fiecărei unităţi 

locale
În cazul setării de grup

6-3
6-4
6-5

Mode
20

Unit No.
0

1–00
5–––
9–––

2–00
6–––

3–00
7–––

Reglaje locale

0–01
4–––
8–––

Reven. Setare

6-3
6-5 Mode

10
Unit No.

0
1–∗
5–––
9–––

2–∗
6–––

3–∗
7–––

Reglaje locale

0–01
4–––
8–––

Reven. Setare

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

NR. PRIMUL COD  
(COMUTARE)

NR. AL DOILEA COD 
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6-6 Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere. Se va afişa ecranul 
de confirmare a setărilor.

6-7 Selectaţi  Da , apoi apăsaţi pe 
butonul Meniu/Introducere. 
Detaliile setării sunt salvate şi se 
revine la ecranul Reglaje locale.

6-8 În cazul mai multor modificări ale 
setărilor, repetaţi paşii de 
la "6-3" la "6-7".

6-9 După terminarea tuturor 
modificărilor setărilor, apăsaţi 
de două ori pe butonul Revocare. 

6-10 Iluminarea de fundal se stinge 
şi se afişează "Se testează 
conexiunea. 
Aşteptaţi." pe durata iniţializării. 
După iniţializare, se revine la 
ecranul de bază.

 ● La instalarea unui accesoriu opţional pe unitatea interioară, setările unităţii interioare se pot 
modifica. Consultaţi manualul accesoriului opţional. 

 ● Pentru detalii privind reglajele locale ale unităţii exterioare, consultaţi manualul care însoţeşte 
unitatea exterioară. 

ATENŢIE

Nr. mod
Notă) 1

NR. 
 PRIMUL 

 COD
Descrierea setării

NR. AL DOILEA COD  Notă) 2

01 02 03 04

10 (20)

0

Contaminare filtru – 
Puternică/Slabă
(Setarea intervalului 
de timp pentru curăţarea 
filtrului de aer)
(Setarea pentru 
contaminare puternică 
a filtrului şi interval de 
timp pentru înjumătăţirea 
intervalului de timp afişat 
rămas până la curăţarea 
filtrului de aer)

Filtru cu 
durată 
de viaţă 
foarte 
mare

S
la

bă

±10000 ore

P
ut

er
ni

că

±5000 ore

— —Filtru cu 
durată 
de viaţă 
mare

±2500 ore ±1250 ore

Filtru 
standard ±200 ore ±100 ore

1

Tip de filtru cu durată de viaţă mare 
(setarea timpului indicat de mesajul 
pentru filtru). 
(Modificaţi setarea dacă se 
instalează un filtru cu durată de 
viaţă foarte mare.)

Filtru cu 
durată 
de viaţă 
mare

Filtru cu 
durată  
de viaţă 
foarte mare

— —

2 Senzor termostat în telecomandă Utilizare Nu se 
utilizează — —

3
Interval de timp al timpului afişat 
până la curăţarea filtrului de aer 
(setare în caz că mesajul pentru 
filtru nu trebuie afişat)

Afişaj Nu se 
afişează — —

<Ecran Confirmare setări>

6-6
6-7

Reven. Setare

Salvaţi setările?
Reglaje locale

Da Nu

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

Confirmarea setărilor
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Nr. mod
Notă) 1

NR. 
 PRIMUL 

 COD
Descrierea setării

NR. AL DOILEA COD  Notă) 2

01 02 03 04

11 (21) 0

Setarea numărului de unităţi 
interioare ale sistemului Sky 
Airconectate care funcţionează 
simultan (setare pentru sistem 
cu funcţionare simultană)

Pereche Cuplate Triple Dublu 
cuplate

12 (22)

1
Intrare PORNIT/OPRIT din exterior 
(setare când PORNIREA/OPRIREA 
forţată trebuie acţionată din 
exterior).

OPRIRE 
forţată

Funcţionare 
PORNIT/
OPRIT

— —

2
Comutare diferenţială termostat 
(setare pentru utilizarea unui senzor 
la distanţă).

1°C 0,5°C — —

13 (23)

0 Viteză ieşire aer la înălţime (pentru 
aplicaţii plafon înalt). ≤ 2,7m > 2,7 ≥ 3,0m > 3,0 ≥ 3,5m —

1
Selectarea direcţiei fluxului de aer 
(setare dacă este instalat un set 
de garnituri de blocare).

Flux cu 
4 direcţii

Flux cu 
3 direcţii

Flux cu 
2 direcţii —

3
Selectarea funcţiei fluxului de aer 
(setare dacă este instalată o garnitură 
ornamentală pentru ieşire).

Prevăzută Nu este 
prevăzută — —

4 Setarea intervalului de direcţie 
a fluxului de aer. Superior Normal Inferior —

6
Setarea presiunii statice exterioare 
(setare în funcţie de rezistenţa 
conductei conectate) (pentru FHYK, 
utilizaţi setarea pentru plafon înalt)

Normal
Presiune 
statică 
ridicată

Presiune 
statică 
redusă

—

(Normal) (Plafon înalt) — —

15 (25) 3 Funcţionarea pompei de evacuare 
cu umidificare. Prevăzută Nu este 

prevăzută — —

1c 1
Senzor termostat în telecomandă 
(numai pentru modul Auto şi funcţia 
Diminuare)

Nu se 
utilizează Utilizare — —

1e 2 Funcţia de diminuare Nu se 
utilizează

Numai pentru 
încălzire

Numai 
pentru 
răcire

Răcire şi 
încălzire

Note) 1. Deşi setările se efectuează complet în grup, setaţi Mode No. (Nr. mod) în paranteze 
la setarea independentă a fiecărei unităţi interioare sau la verificarea după setare. 

2. La livrarea din fabrică, NR. AL DOILEA COD este setat la "01". Cu toate acestea, 
în următoarele cazuri este setat la "02".

 ● Setarea intervalului direcţiei fluxului de aer (cu excepţia casetei pentru flux circular)
 ● Senzor termostat în telecomandă (numai pentru SkyAir)
 ● Senzor termostat în telecomandă numai pentru funcţionare în modul Auto şi funcţia 
Diminuare.

3. Nicio funcţie nu va fi afişată dacă nu este prevăzută pentru unitatea interioară.
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7. Metoda de testare a funcţionării 
(în cazul SkyAir)

 * În cazul VRV, consultaţi manualul care însoţeşte unitatea exterioară. 

Consultaţi şi manualele de instalare care însoţesc unitatea interioară 
şi unitatea exterioară.

 ● Verificaţi dacă a fost terminată cablarea unităţii interioare şi a unităţii exterioare. 
 ● Verificaţi dacă este închis capacul cutiei de distribuţie a unităţii interioare şi a unităţii exterioare. 
 ● După terminarea racordării conductelor de agent frigorific, a conductelor de evacuare şi a cablajului 
electric, curăţaţi interiorul unităţii interioare şi panoul ornamental.

 ● Efectuaţi proba de funcţionare potrivit procedurii de mai jos. 

7-1 Porniţi întotdeauna alimentarea cu 
energie cu cel puţin 6 ore înainte de 
punerea în funcţiune, cu panoul din 
faţă închis, pentru protecţia 
compresorului. 

7-2 Verificaţi dacă ventilele de închidere 
pentru lichid şi gaz sunt deschise.  
<Verificaţi dacă panoul exterior 
şi capacul conductelor sunt închise 
înainte de punerea în funcţiune 
(pericol de electrocutare). >
 * După purjarea aerului cu ajutorul 
pompei de vid, este posibil ca 
presiunea agentului frigorific să 
rămână scăzută, deşi ventilul de 
închidere este deschis. Cauza este 
blocarea circuitului de agent frigorific 
al unităţii exterioare de către ventilul 
electronic de destindere sau un 
dispozitiv similar. Funcţionarea nu 
reprezintă o problemă.

7-3 Setaţi modul de funcţionare la răcire, 
cu ajutorul telecomenzii.

7-4 Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 
cel puţin 4 secunde butonul Revocare. 
Se va afişa meniul Setări service.

7-5 În meniul Setări service, 
selectaţi  Proba de funcţionare , apoi 
apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere. 
Se revine la ecranul de bază şi se 
afişează "Proba de funcţionare".

 ● Lumina de fundal se va aprinde timp de circa  
30 de secunde la apăsarea oricărui buton de 
funcţionare.

 ● Utilizaţi butoanele în timp ce este aprinsă 
iluminarea de fundal.  
Cu toate acestea, butonul Pornit/Oprit poate 
fi utilizat în timp ce iluminarea de fundal este 
aprinsă. 

Note privind iluminarea  
de fundal

<Ecran de bază>

7-3
7-4 Răcire Set. la

Rece 28°C Apăsaţi şi ţineţi apăsat 
timp de cel puţin 
4 secunde butonul 
Revocare în timp ce este 
aprinsă iluminarea de 
fundal. 

<Ecran meniu Setări service>

7-5

Reven. Setare

Setări service                   1/3
Proba de funcţionare
Contact întreţinere
Reglaje locale
Solicitare
Val. minima de referinta
Adresă grup Apăsaţi pe butonul Meniu/

Introducere.
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7-6 Apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit în 
maximum cca. 10 secunde. Începe 
proba de funcţionare. Verificaţi condiţiile 
de funcţionare timp de 3 minute.
 * Notă)  Proba de funcţionare poate 

începe şi în cazul procedurilor 
7-5 şi 7-6 menţionate anterior 
în ordinea inversă.

7-7 Buton Viteza ventilatorului/direcţia 
fluxului de aer. 

7-8 Selectaţi setarea direcţiei fluxului 
de aer apăsând pe butonul  de pe 
ecranul de setare. 
Utilizaţi butoanele  pentru 
modificarea direcţiei fluxului de aer.

7-9 După confirmarea funcţionării direcţiei 
fluxului de aer, apăsaţi pe butonul 
Meniu/Introducere. Se va reveni la 
ecranul de bază.

7-10 Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de cel 
puţin 4 secunde butonul Revocare de 
pe ecranul de bază.  
Se va afişa meniul Setări service. 

7-11 În meniul Setări service, 
selectaţi  Proba de funcţionare , apoi 
apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere. 
Se revine la ecranul de bază şi începe 
funcţionarea normală.

7-12 Verificaţi funcţiile în conformitate 
cu manualul de exploatare.

7-13 Dacă nu este instalat panoul decorativ, 
opriţi alimentarea cu energie după 
terminarea probei de funcţionare.

 ● Dacă lucrările în interior nu sunt terminate 
la terminarea probei de funcţionare, 
explicaţi clientului că nu trebuie utilizat 
echipamentul înainte de terminarea 
lucrărilor în interior, pentru a proteja 
unitatea interioară. 

(În caz de utilizare a echipamentului, 
unitatea interioară poate fi contaminată 
cu materiale eliberate de vopselele sau 
adezivii utilizaţi la lucrările interioare şi 
se pot produce stropiri cu apă sau 
scurgeri de apă).

7-6
Răcire

Reven. SetareProba de funcţionare

Apăsaţi pe butonul Pornit/
Oprit (în maximum 
10 secunde).

7-7

Reven. SetareReven. Setare

Direcţie/volum aer

Volum aer Direcţie
Poziţia 0Scăzut

Buton Viteza ventilatorului/
direcţia fluxului de aer.

Pentru setarea direcţiei 
fluxului de aer, apăsaţi pe 
butonul  (Dreapta) de 
pe ecranul de setare.

7-9

Reven. SetareReven. Setare

Direcţie/volum aer

Volum aer Direcţie
Scăzut Poziţia 0

Modificaţi direcţia fluxului 
de aer cu ajutorul 
butoanelor  (Sus/
Jos).

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

7-10
Răcire

Reven. SetareProba de funcţionare

Apăsaţi şi ţineţi apăsat 
timp de cel puţin 
 4 secunde butonul 
Revocare în timp ce este 
aprinsă iluminarea de 
fundal. 

7-11

Reven. Setare

Setări service                   1/3
Proba de funcţionare
Contact întreţinere
Reglaje locale
Solicitare
Val. minima de referinta
Adresă grup Apăsaţi pe butonul Meniu/

Introducere.

<Ecran de bază>
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 ● Dacă funcţionarea nu este posibilă din cauza unei defecţiuni, consultaţi 
Metodă de diagnosticare a defecţiunilor .

 ● După terminarea probei de funcţionare, verificaţi dacă nu este afişată înregistrarea codurilor 
de eroare în ecranul Informaţii întreţinere, conform procedurii de mai jos.

ATENŢIE

7-14 Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere 
de pe ecranul de bază. Se va afişa 
ecranul meniului principal.

7-15 În meniul principal, 
selectaţi  Informaţii întreţinere , apoi 
apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere. 

7-16 Se va afişa ecranul Informaţii 
întreţinere. Verificaţi dacă pe ecran 
nu este afişată înregistrarea codurilor 
de eroare.  

 * Absenţa de pe ecran a înregistrării 
codurilor de eroare indică o stare 
normală.

7-17 Dacă se afişează un cod de eroare, 
efectuaţi diagnosticarea defecţiunii 
consultând <Lista codurilor de eroare> 
din manualul de instalare al unităţii 
interioare. 
După terminarea diagnosticării 
defecţiunii, apăsaţi şi ţineţi apăsat timp 
de cel puţin 4 secunde butonul Pornit/
Oprit din ecranul "Informaţii întreţinere" 
pentru a şterge înregistrarea codurilor 
de eroare. 

Metodă de diagnosticare  
a defecţiunilor

 ● În caz că telecomanda afişează unul 
din elementele din tabelul de mai jos, 
verificaţi detaliile din tabel. 

 ● În caz de apariţie a unei erori, pe 
ecranul LCD se va afişa "codul", 
ca în figura din dreapta. Efectuaţi 
analiza defecţiunii consultând <Lista 
codurilor de eroare> din manualul de 
instalare al unităţii interioare. La 
confirmarea numărului unităţii la care 
s-a detectat defecţiunea la controlul de 
grup, consultaţi capitolul" 
8. Procedura de verificare 
a istoricului erorilor".

<Ecran de bază>

7-14
Răcire Set. la

Rece 28°C

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

<Ecranul meniului 
principal>

7-15

Reven. Setare

Meniu principal
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere

1/2

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

7-16
7-17

Reven.

Cod eroare:U5

Unitate interioară –––/000
Unitate exterioară –––/000

Info. contact
0123–4567–8900

Apăsaţi şi ţineţi apăsat 
timp de cel puţin 
4 secunde butonul Pornit/
Oprit în timp ce este 
aprinsă iluminarea de 
fundal. 

Răcire
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Afişajul telecomenzii Descriere

Nu se afişează nimic

 ● Pană de curent, tensiune de alimentare necorespunzătoare 
sau întrerupere a fazei 
 ● Cablaj necorespunzător (între unităţile interioară şi 
exterioară)
 ● Montaj necorespunzător al plăcii de circuite imprimate 
a unităţii interioare
 ● Deconectare a cablajului telecomenzii
 ● Defecţiune a telecomenzii
 ● Siguranţă arsă (unitatea exterioară)

Se afişează "Se testează conexiunea. 
Aşteptaţi.". *

 ● Montaj necorespunzător al plăcii de circuite imprimate 
a unităţii interioare
 ● Cablaj necorespunzător (între unităţile interioară şi 
exterioară)

 * Deşi după pornire se afişează "Se testează conexiunea. Aşteptaţi." timp de maximum 90 de secunde, 
aceasta nu indică o defecţiune. (Determinaţi după 90 de secunde.)

8. Procedura de verificare a istoricului 
erorilor

8-1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de cel 
puţin 4 secunde butonul Revocare de 
pe ecranul de bază. Se va afişa meniul 
Setări service. 

8-2 În meniul Setări service, 
selectaţi  Istoric erori , apoi apăsaţi pe 
butonul Meniu/Introducere. Se va afişa 
ecranul meniului Istoric erori. 

8-3 În meniul Setări service, 
selectaţi  Istoric erori telecomandă , 
apoi apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere. 
 Codurile de eroare şi numărul unităţii 
pot fi confirmate în ecranul istoricului 
erorilor.

8-4 În Istoricul erorilor sunt afişate în 
ordine 10 elemente, începând cu 
ultimul. 

8-5 Apăsaţi de 3 ori pe butonul Revocare 
din ecranul Istoric erori.  
Se va reveni la ecranul de bază.

8-1 <Ecran de bază>

<Ecran meniu Setări service>

8-2

Reven. Setare

Setări service
Adresă AirNet unit. interioară
Adresă AirNet unit. exterioară
Istoric erori
Stare unitate interioară
Stare unitate exterioară
Pornire forţată ventilator

1/3

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

8-3

Reven. Setare

Istoric erori
Istoric erori telecomandă
Istoric erori U.I.

2/2

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

8-4
8-5

Reven.

Istoric erori telecomandă
     Unit Error     Date           Oră
 01 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 02 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 03 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 04 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––

1/3

Nr. unitate
Ultima înregistrare
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9. Mod de înregistrare a contactului 
pentru întreţinere

 ● Înregistrarea contactului pentru întreţinere.

9-1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de cel 
puţin 4 secunde butonul Revocare 
de pe ecranul de bază.  
Se va afişa meniul Setări service. 

9-2 În meniul Setări service, 
selectaţi  Contact întreţinere , apoi 
apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere. 
Se va afişa ecranul meniului "Contact 
întreţinere".

9-3 Selectaţi  Contact întreţinere , apoi 
apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.

9-4 Introduceţi numărul de telefon.  
Numerele se schimbă cu ajutorul 
butonului  (Sus/Jos). Introduceţi 
începând cu capătul din stânga, 
iar spaţiile libere trebuie lăsate sub 
forma " - ".

9-5 Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.  
Se va afişa ecranul de confirmare 
a setărilor.

9-6 Selectaţi  Da , apoi apăsaţi pe butonul 
Meniu/Introducere.  
Detaliile setării sunt determinate şi 
se revine la ecranul Setări service.

9-7 Apăsaţi pe butonul Revocare.  
Se va reveni la ecranul de bază.

9-1 <Ecran de bază>

<Ecran meniu Setări service>

9-2

Reven. Setare

Setări service
Proba de funcţionare
Contact întreţinereîntreţinere
Reglaje locale
Solicitare
Val. minima de referinta
Adresă grup

1/3

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

9-3

Reven. Setare

Contact întreţinere
Niciunul
Contact întreţinere

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

9-4

Reven. Setare

Contact întreţinere

––––––––––––––––

1/2

9-5

Reven. Setare

Contact întreţinere

0123–456–7890–––

1/2

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

<Ecran Confirmare setări>

9-6

Reven. Setare

Salvaţi setările?
Contact întreţinere

Da Nu
Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

<Ecran meniu Setări service>
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10. Confirmarea detaliilor înregistrate
10-1 Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere 

de pe ecranul de bază.  
Se va afişa meniul principal. 
În meniul principal, 
selectaţi  Informaţii întreţinere , apoi 
apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.

10-2 Apăsaţi de două ori pe butonul 
Revocare.  
Se va reveni la ecranul de bază.

<Ecran de bază>

10-1
Răcire Set. la

Rece 28°C

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

<Ecranul meniului 
principal>

Reven. Setare

Meniu principal
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere

1/2

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

Reven.

Informaţii întreţinere

Model interior –––/000
Model exterior –––/000

Info. contact
0123–4567–8900

Se afişează detaliile 
înregistrate.
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11. Ceas şi calendar
11-1 Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere 

de pe ecranul de bază.  
Se va afişa meniul principal. 
În meniul principal, 
selectaţi  Ceas şi calendar , apoi 
apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere. 

11-2 Apăsaţi pe butoanele  pentru 
a selecta  Data şi ora  în ecranul ceas 
şi calendar.

 * Ecranul Dată şi oră va fi afişat 
la apăsarea pe butonul Meniu/
Introducere.

11-3 Select "Anul", "Luna", "Ziua" şi ora 
cu ajutorul butoanelor   (Stânga/
Dreapta) şi setaţi cu ajutorul 
butoanelor  (Sus/Jos) în ecranul 
de setare a ceasului. Dacă butonul 
este ţinut apăsat, cifrele se schimbă 
continuu.
 * Ziua săptămânii este setată automat. 

11-4 Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.  
Se va afişa ecranul de confirmare  
a setărilor. 

11-5 Selectaţi  Da , apoi apăsaţi pe butonul 
Meniu/Introducere.  
Detaliile setării sunt confirmate 
şi se revine la ecranul de bază. 

 * Dacă durata penei de curent depăşeşte  
48 de ore, este necesară resetarea.

<Ecran de bază>

<Ecranul meniului 
principal>

11-1

Reven. Setare

Meniu principal
Configurare
Setări curente
Ceas şi calendar
Limbă

2/2

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

11-2

Setare

Ceas şi calendar
Data şi ora
Ceas 12/24 ore

Reven.
Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

11-3
11-4

Reven. Setare

Data şi ora
Anul    2011
Luna   01
Ziua    01
Marţi

 00:00
Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

11-5

Reven. Setare

Salvaţi setările?
Data şi ora

Da Nu
Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

<Ecran de bază>
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12. Limbă
12-1 Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere 

de pe ecranul de bază.  
Se va afişa meniul principal. 
În meniul principal, selectaţi  Limbă , 
apoi apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

12-2 Apăsaţi pe butoanele  (Sus/Jos) 
pentru a "Limbă" în ecranul Limbă. 
English/Deutsch/Shqip/Български/
Hrvatski/Česky/Magyar/Română/
Srpski/Slovenčina/Slovenščina 
apăsând pe butonul Meniu/Introducere. 
Detaliile setării sunt confirmate şi se 
revine la ecranul de bază.

<Ecran de bază>

<Ecranul meniului 
principal>

12-1

Reven. Setare

Meniu principal
Configurare
Setări curente
Ceas şi calendar
Limbă

2/2

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

12-2

Reven. Setare

Limbă

Română
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13. Butoane protejate
 ● Restrângerea numărului de butoane  
funcţionale.

13-1 Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere 
de pe ecranul de bază.  
Se va afişa meniul principal. 
În mod normal, în meniul principal nu 
se afişează "Funcţie blocare". 
Apăsaţi timpul de 4 secunde pe 
butonul Meniu/Introducere pentru 
a afişa "Funcţie blocare".

13-2 În meniul principal, 
selectaţi  Funcţie blocare , apoi apăsaţi 
pe butonul Meniu/Introducere. 

13-3 În meniu, selectaţi  Functii protejate , 
apoi apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

13-4 Selectaţi "Sus/Jos/S/D", "Pornit/Op.",  
"Mod", "Viteză ventilator" 
cu ajutorul butoanelor   (Stânga/ 
Dreapta) şi setaţi cu ajutorul  
butoanelor  (Sus/Jos).

13-5 Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.  
Se va afişa ecranul de confirmare  
a setărilor. 

13-6 Selectaţi  Da , apoi apăsaţi pe butonul 
Meniu/Introducere.  
Detaliile setării sunt confirmate şi 
se revine la ecranul de bază. 

 
Dacă doriţi restrângerea numărului de  
butoane funcţionale de la telecomanda care  
urmează să fie definită ca "secundară",  
conectaţi iniţial la unitate doar comanda  
respectivă. Verificaţi dacă iniţial comanda  
respectivă este setată ca "principală"  
(din fabricaţie), modificaţi restricţiile la setările  
dorite, apoi setaţi telecomanda  
ca "secundară".

13-7 Pentru a bloca butonul de meniu de pe 
ecranul de bază, procedaţi după cum 
urmează:
1. Ţineţi apăsat butonul .
2. Apăsaţi simultan pe celelalte 3 taste  

indicate ţinând apăsat  
butonul .

Pentru a debloca butonul de meniu de pe  
ecranul de bază, urmaţi aceeaşi procedură. 

NOTĂ: La apăsarea pe un buton protejat, 
se va afişa .

<Ecran de bază>

<Ecranul meniului 
principal>

13-1

Reven. Setare

Meniu principal 1/2
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere Apăsaţi timp de 4 secunde 

pe butonul Meniu/
Introducere.

13-2

Reven. Setare

Meniu principal
Funcţie blocare
Direcţie aer individual
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program

1/2

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

13-3

Reven. Setare

Funcţie blocare

Functii protejate
Interzicere funcţie

 

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

13-4
13-5

Reven. Setare

Functii protejate

Sus/Jos/S/D:                      
Pornit/Op.:  DEBLOCARE

Mod:  BLOCARE     
Vit. vent.:  BLOCARE     

 

DEBLOCARE

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

13-6

Reven. Setare

Salvaţi setările?
Functii protejate

Da Nu
Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

<Ecran de bază>

13-7

2

2
2
2

1
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14. Funcţie protejată
 ● Restrângerea numărului de funcţii utilizabile.

14-1 Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere 
de pe ecranul de bază.  
Se va afişa meniul principal. 
În mod normal, în meniul principal 
nu se afişează "Funcţie blocare". 
Apăsaţi timpul de 4 secunde pe 
butonul Meniu/Introducere pentru 
a afişa "Funcţie blocare".

14-2 În meniul principal, 
selectaţi  Funcţie blocare , apoi apăsaţi 
pe butonul Meniu/Introducere. 

14-3 În meniu, selectaţi  Interzicere funcţie , 
apoi apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

14-4 Select funcţia cu ajutorul  
butoanelor   (Stânga/Dreapta)  
şi setaţi cu ajutorul butoanelor   
(Sus/Jos).

14-5 Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.  
Se va afişa ecranul de confirmare  
a setărilor. 

14-6 Selectaţi  Da , apoi apăsaţi pe butonul 
Meniu/Introducere.  
Detaliile setării sunt confirmate  
şi se revine la ecranul de bază. 

Dacă doriţi restrângerea numărului de  
funcţii utilizabile de la telecomanda care  
urmează să fie definită ca "secundară",  
conectaţi iniţial la unitate doar comanda  
respectivă. Verificaţi dacă iniţial comanda  
respectivă este setată ca "principală"  
(din fabricaţie), modificaţi restricţiile la setările  
dorite, apoi setaţi telecomanda  
ca "secundară".

NOTE: Dacă o funcţie este protejată,  
în ecranul meniului principal, în dreptul   
funcţiei se va afişa .

<Ecran de bază>

<Ecranul meniului 
principal>

14-1

Reven. Setare

Meniu principal 1/2
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere Apăsaţi timp de 4 secunde 

pe butonul Meniu/
Introducere.

14-2

Reven. Setare

Meniu principal
Funcţie blocare
Direcţie aer individual
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program

1/2

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

14-3

Reven. Setare

Funcţie blocare
Functii protejate
Interzicere funcţie

 

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

14-4
14-5

Reven. Setare

Interzicere funcţie
Program:                      

Configurare:  DEBLOCARE
Ceas şi calendar:  DEBLOCARE

Listă econ. energie:    BLOCARE    
Limit. dom. reglaj:  DEBLOCARE

Stare diminuare:  DEBLOCARE

 
DEBLOCARE

Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

14-6

Reven. Setare

Salvaţi setările?
Interzicere funcţie

Da Nu
Apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.

<Ecran de bază>
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