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PREZENTARE GENERALĂ ARCWA



Disposal Requirements
The batteries supplied with the controller are marked with this symbol.

This means that the batteries shall not be mixed with unsorted household waste.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this chemical symbol means that
the battery contains a heavy metal above a certain concentration.

Possible chemical symbols are:
n Pb: lead (>0,004%)

Waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use. By ensuring correct
disposal, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human
health. Please contact your local authority for more information.

Battery

1) Type: AAA.R03
2) Quantity: 2 pieces
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Baterie

Cerinţe privind eliminarea

1) Tip: AAA.R03
2) Cantitate: 2 bucăţi

Bateriile furnizate cu această telecomandă sunt marcate cu acest simbol. Acest lucru 
înseamnă că bateriile nu vor fi amestecate cu deşeurile menajere nesortate. În cazul în care 
este imprimat un simbol chimic sub simbol, acest simbol chimic indică faptul că bateria 
conţine un metal greu peste o anumită concentraţie. Simbolurile chimice posibile sunt: 
■ Pb: plumb (>0,004%)

Bateriile uzate trebuie tratate la un centru specializat de tratare pentru reutilizare.  Garantând eliminarea 
corectă, contribuiţi la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii publice. 
Pentru mai multe informaţii, contactaţi autorităţile locale.



1

EN
G

LIS
H1.0  OPERATING GUIDE

There are all together 14 keys on the ARCWA wired controller.

Note : Override Function
Press the HOUR key once will activate the override function for 1 hour. An indicator “H1” will show 
on the top left corner of the LCD. Press the same key again will increase the setting to 2 hours. An 
indicator “H2” will be shown. Press the 3rd times increase the setting to 4 hours. An indicator “H4” 
will be shown. Subsequent press will deactivate the override function.

When the Override function is activated, all the timers will bypassed and turn ON the unit for a fi x 
periods of 1 hour, 2 hours or 4 hours depends on the selection, after which it will turned off.

No KEY FUNCTION
1. ON/OFF On/Off the unit with overriding all the timer settings

2. SLEEP Activate/deactivate Sleep function

3. FAN Select Fan speeds control (Auto/High/Med/Low)

4. MODE Select operating Modes control (Cool/Heat/Dry/Fan)

5. SET TEMP UP Increase set temperature in °C or °F

6. SET TEMP DOWN Decrease set temperature in °C or °F

7. SWING Activate/deactivate Swing control.

8. ON TIMER Enable/disable the Event 1, 2 and 3 ON TIMER setting mode

9. OFF TIMER Enable/disable the Event 1, 2 and 3 OFF TIMER setting mode

10. TIMER ACTIVE Activate/deactivate all set timers

11. CLOCK Enable/disable the Real Time Clock (RTC) setting mode

12. DAY a) Select the day for RTC or timer setting
b) Enable/disable FAN Key lock

13. HOUR a) Select the hour for RTC or timer settings
b) Set Override function for 1, 2 or 4 hours

14. MINUTE a) Select the minute for RTC or timer settings
b) Enable/disable key lock

O
rig

in
al

 In
st

ru
ct

io
n

01-EN-OM-NET3C-0411(0)-Siesta.in1   1 6/9/11   2:00:03 PM

RO
M

Â
N

Ă
In

st
ru

cţ
iu

ni
 o

rig
in

al
e

GHID DE UTILIZARE
Telecomanda cu fir ARCWA are în total 14 butoane.

Pornire/oprire unitate cu anularea tuturor setărilor temporizatorului

Activare/dezactivare funcţie aşteptare

Comandă de selectare viteze ventilator (Auto/High/Med/Low)(automată/ridicată/medie/redusă)

Comandă de selectare a modurilor de funcţionare (Cool/Heat/Dry/Fan)(răcire/încălzire/uscat/ventilator)

Creşte temperatura setată în °C sau °F

Reduce temperatura setată în °C sau °F

Activare/dezactivare comandă de baleiere

Activare/dezactivare mod de setare Eveniment 1, 2 şi 3 TEMPORIZATOR DE PORNIRE

Activare/dezactivare mod de setare Eveniment 1, 2 şi 3 TEMPORIZATOR OPRIRE

Activare/dezactivare toate temporizatoarele setate

Activare/dezactivare mod de setare Ceas în timp real (RTC)

a) Selectarea zilei pentru setarea ceasului RTC sau a temporizatorului
b) Activarea/dezactivarea blocării butonului FAN (VENTILATOR)
a) Selectarea orei pentru setările ceasului RTC sau ale temporizatorului
b) Setarea funcţiei de anulare pentru 1, 2 sau 4 ore
a) Selectarea minutelor pentru setările ceasului RTC sau ale temporizatorului
b) Activare/dezactivare blocare butoane

Nr.
ON/OFF (PORNIT/OPRIT)

SLEEP (AŞTEPTARE)

FAN (VENTILATOR)

MODE (MOD)

SET TEMP UP (MĂRIRE TEMPERATURĂ)

SET TEMP DOWN (SCĂDERE TEMPERATURĂ)

SWING (BALEIERE)

ON TIMER (TEMPORIZATOR PORNIRE)

OFF TIMER (TEMPORIZATOR OPRIRE)

TIMER ACTIVE (TEMPORIZATOR ACTIVAT)

CLOCK (CEAS)

DAY (ZI)

HOUR (ORĂ)

MINUTE (MINUT)

KEY (BUTON) FUNCŢIE

Notă: Funcţia Anulare
O apăsare a butonului HOUR (Oră) va activa funcţia de anulare timp de 1 oră. Se va afişa un indicator „H1” 
în colţul stânga sus al ecranului. Apăsând din nou acelaşi buton, veţi creşte setarea la 2 ore. Se va afişa un 
indicator „H2”. Apăsând a treia oară, creşteţi setarea la 4 ore. Se va afişa un indicator „H4”. Apăsările ulterioare 
vor dezactiva funcţia de anulare.

Când funcţia Override (Anulare) este activată, toate temporizatoarele vor fi ocolite, iar unitatea va fi pornită 
pentru perioade fixe de 1 oră, 2 ore sau 4 ore, în funcţie de selectare, după care va fi oprită.
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1.1 ON/OFF Button
Starting Operation:

 When the unit is turned off, press the ON/OFF button.
 The operation LED lights and the unit is turned on.

Stopping Operation:
  When the unit is turned on, press the ON/OFF button. The operation LED is extinguished 

and control are turned off.

1.2 SLEEP Button
Press SLEEP button to activate the sleep mode or energy saving mode.

1.3 FAN Button
Press FAN button to select AUTO, HIGH, MEDIUM or LOW fan speed.

1.4 MODE Button
 Press the MODE button to switch operation from COOL, HEAT, DRY, FAN. 

Check the display to see in which mode the control is set.

1.5 ‘▲’ or ‘▼’ Set Temperature Button
Press the temperature button and set the temperature of your choice. By pressing the ‘▲’ or 
‘▼’ button once, temperature changes by 1°C [or 1°F].
Temperature can be set within the range 16°C~30°C (61°F~86°F).
During fan mode, temperature cannot be set.
If pressing ‘▲’ and ‘▼’ together, the unit of temperature will change from °C to °F and vice-versa.

1.6 SWING button
Press SWING button to activate the air sweep function.

1.7 Time Setting
 i) Set Real Time Clock Setting

Press CLOCK key one time will activate RTC setting mode. Pressing the same key again 
will disable RTC setting mode.
Under RTC setting mode, “SET CLOCK” will be shown on LCD and it will blink at 0.5 sec 
interval. The RTC and Day setting can be changed by pressing DAY key, HOUR key or 
MINUTE key. If there is no further time related (DAY, HOUR and MINUTE) key is pressed 
for 15 sec, the unit will quit from the CLOCK setting mode.

 ii) 7-Day Programmable Timers
The unit has 3 event functions, each event has an ON TIMER and an OFF TIMER. 
Press the timer key (ON TIMER or OFF TIMER) will enable Event 1 timer setting mode. 
Press the same key again will enable Event 2 timer setting mode. Press the 3rd times will 
enable the Event 3 (Event handset) timer- setting mode. Subsequent key pressed the unit 
will quit from timer setting mode.
All timers are event triggered timers and can be overridden by the ON/OFF button and 
Override function.

•

•
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1.1 Butonul ON/OFF (Pornit/oprit)
• Punere în funcţiune:
 Când unitatea este oprită, apăsaţi butonul ON/OFF (Pornit/oprit).
 Ledul de funcţionare se aprinde, iar unitatea este pornită.
• Scoaterea din funcţiune:
 Când unitatea este pornită, apăsaţi butonul ON/OFF (Pornit/oprit). Ledul de funcţionare este 

stins, iar unitatea este oprită.

1.2 Butonul STAND-BY (Aşteptare)
 Apăsaţi butonul STAND-BY (Aşteptare) pentru a activa modul aşteptare sau modul de economisire a 

energiei.

1.3 Butonul FAN (Ventilator)
 Apăsaţi butonul FAN (Ventilator) pentru a selecta viteza ventilatorului: AUTO (Automată), HIGH 

(Ridicată), MEDIUM (Medie) sau LOW (Scăzută).

1.4 Butonul MODE (Mod)
 Apăsaţi butonul MODE (Mod) pentru a selecta între COOL (Răcire), HEAT (Încălzire), DRY (Uscat), FAN 

(Ventilator).
 Verificaţi ecranul pentru a vedea care este modul setat.

1.5 Butonul „” sau „” de setare a temperaturii
 Apăsaţi butonul de temperatură şi setaţi temperatura dorită. Apăsând o dată butonul „” sau „”, 

temperatura se schimbă cu 1°C [sau 1°F].
 Temperatura poate fi setată în intervalul 16°C~30°C (61°F~86°F).
 În timpul modului ventilator, temperatura nu poate fi reglată.
 Dacă apăsaţi simultan „” şi „”, unitatea temperaturii se va schimba din °C în °F şi invers.

1.6 Butonul SWING (Baleiere)
 Apăsaţi butonul SWING (Baleiere) pentru a activa funcţia de distribuţie a aerului.

1.7 Setarea orei
i) Reglarea setării ceasului în timp real
 Apăsând o dată butonul CLOCK (Ceas) activaţi modul de setare a RTC. Apăsând din nou acelaşi 

buton, se va dezactiva modul de setare a RTC.
 În modul de setare a RTC-ului, pe ecran va apărea mesajul „SET CLOCK” (Setare ceas), care va clipi 

la fiecare 0,5 s. Setarea RTC şi a zilei poate fi modificată apăsând butonul DAY (Zi), butonul HOUR 
(Oră) sau butonul MINUTE (Minut). În cazul în care timp de 15 s nu se apasă niciun alt buton 
corespunzător timpului (DAY (Zi), HOUR (Oră) şi MINUTE (Minut)), unitatea va ieşi din modul de 
setare CLOCK (Ceas).

ii) Temporizatoarele programabile pe 7 zile
 Unitatea are 3 funcţii pe bază de eveniment, fiecare eveniment având un ON TIMER 

(Temporizator pornire) şi un OFF TIMER (Temporizator oprire).
 Apăsând butonul temporizatorului (ON TIMER (Temporizator pornire) sau OFF TIMER 

(Temporizator oprire)), veţi activa modul de setare a temporizatorului pentru Event 1 (Eveniment 
1).

 Apăsând acelaşi buton din nou, veţi activa modul de setare a temporizatorului pentru Event 2 
(Eveniment 2). Apăsând a treia oară, veţi activa modul de setare a temporizatorului pentru Event 
3 (Eveniment 3) (telecomandă eveniment). O apăsare ulterioară a butonului va scoate unitatea 
din modul de setare a temporizatorului.

 Toate temporizatoarele sunt temporizatoare cu declanşare pe bază de eveniment şi care pot fi 
anulate de butonul ON/OFF (Pornit/oprit) şi de funcţia Override (Anulare).
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 iii) Set Event 1 and Event 2 Timers
Under timer setting mode, “SET TIMER” will be shown on LCD and blink at 0.5 sec interval. 
For Event 1 Timer setting, ‘  ON’ or ‘  OFF’ indication will appear and digit “1” will be 
displayed on the top left corner of the LCD. ‘  ON’ or ‘  OFF’ indication and digit “2” will 
be displayed during Event 2 timer setting. The timer setting can be changed thru pressing 
the DAY key, HOUR key or MINUTE key. If there is no further time related (DAY, HOUR 
and MINUTE) key is pressed, the unit will quit from the timer setting mode.

 iv) Set Event 3 Timer via remote control (Optional)
This timer can be controlled separately thru remote control as well as ON TIMER or OFF 
TIMER keys. Timer 3 can be set like timers 1 and 2 like above except the DAY setting is 
not provided as this timer setting is valid everyday. An indicator “3” will display during the 
Event 3 timer setting mode. ‘  ON’ or ‘  OFF’ will blink at 0.5 sec interval during the 
timer setting. If there is no futher time related (DAY, HOUR and MINUTE) key is pressed, 
the unit will quit from the timer setting mode. 
The ON/OFF timer setting received from remote control will override the Event 3 timer 
setting from the unit. 

1.8 Activating and canceling timers
These timers will not triggered if the timer is not active. To activate the timers, press the TIMER 
ACTIVE key unit “TIMER ACTIVE” appears on LCD. This symbol is to indicate Event 1, Event 
2 and/or Event 3 timers are active. Pressing the same steps will deactivate the timers and 
“TIMER ACTIVE” symbol will disappear.
Another method to cancel the timers setting is changed all the hour setting of the timers to 
null one by one. When the setting is null, the LCD display --:--, then this respective timer will 
be disable.

1.9 Key Lock
These key lock function to inhibit any setting change. Press the MINUTE key 3 times  
consecutively will activate key lock function, “KEYLOCK” will be shown on LCD. Upon all 
the keys are locked, only ON/OFF key and MINUTE key can be pressed. To cancel the key 
lock function, press the MINUTE key 3 times consecutively, the word “KEYLOCK” will be 
disappeared.

1.10 Fan Lock
When the DAY key is press 3 times consecutively within 1.5 sec, the fan symbol (shown 
above) will disappear and fan key will be inhibit from pressing. Press the DAY key 3 times to 
cancel the fan lock function.

1.11 Battery Backup 
Battery backup is used to retain the RTC and 7-days programmable timer settings during 
power down. For unit without battery backup, the default setting will be 12:00 am the timer  
clear during power up.
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Ăiii) Setarea temporizatoarelor pentru Eveniment 1 şi Eveniment 2
 În modul de setarea temporizatorului, pe ecran va apărea mesajul „SET TIMER” (Setare 

temporizator), care va clipi la fiecare 0,5 s. 
Pentru setarea temporizatorului pentru evenimentul 1, va apărea mesajul „  ON” (Pornire) sau „  
OFF” (Oprire), iar cifra „1” va apărea în colţul stânga sus a ecranului. ‘Mesajul „  ON” (Pornire) sau „

 OPRIRE” (Oprire) şi cifra „2” vor apărea în timpul setării temporizatorului pentru evenimentul 2. 
Setarea temporizatorului se poate modifica prin apăsarea unuia dintre butoanele DAY (Zi), HOUR 
(Oră) sau MINUTE (Minut). În cazul în care nu se apasă niciun alt buton corespunzător timpului 
(DAY (Zi), HOUR (Oră) şi MINUTE (Minut)), unitatea va ieşi din modul de setare a temporizatorului.

iv) Setarea temporizatorului pentru evenimentul 3 de la telecomandă (opţional)
 Acest temporizator poate fi controlat separat de la telecomandă, precum şi de la butoanele ON 

TIMER (Temporizator pornire) sau OFF TIMER (Temporizator oprire). Temporizatorul 3 poate 
şi setat la fel ca temporizatoarele 1 şi 2 de mai sus, cu excepţia setării DAY (Zi), care nu este 
prevăzută întrucât setarea temporizatorului este valabilă zilnic. Cifra „3” va apărea în timpul 
reglării temporizatorului pentru evenimentul 3. ‘Mesajul „  ON” (Pornire) sau „  OFF” (Oprire) va 
clipi la fiecare 0,5 s în timpul setării temporizatorului. În cazul în care nu se apasă niciun alt buton 
corespunzător timpului (DAY (Zi), HOUR (Oră) şi MINUTE (Minut)), unitatea va ieşi din modul de 
setare a temporizatorului.

 Setarea temporizatorului de pornire/oprire de la telecomandă va anula setarea de la unitate a 
temporizatorului pentru evenimentul 3.

1.8 Activarea şi anularea temporizatoarelor
 Aceste temporizatoare nu se vor declanşa dacă temporizatorul nu este activat. Pentru a activa 

temporizatoarele, apăsaţi butonul TIMER ACTIVE (Temporizator activat, iar pe ecran va apărea „TIMER 
ACTIVE” (Temporizator activat). Acest simbol indică faptul că temporizatoarele pentru evenimentele 
1, 2 şi/sau 3 sunt activate. Apăsând aceleaşi butoane, veţi dezactiva temporizatoarele, iar mesajul 
„TIMER ACTIVE” (Temporizator activat) va dispărea.

 O altă metodă de a anula setarea temporizatoarelor este modificarea orei setate a temporizatoarelor 
la zero, pentru fiecare în parte. Când setarea este zero, pe ecran apare --:--, apoi respectivul 
temporizator este dezactivat.

1.9 Blocarea butoanelor
 Această funcţie de blocare a butoanelor împiedică modificarea setărilor. Apăsaţi butonul MINUTE 

(Minut) de 3 ori consecutiv pentru a activa funcţia de blocare a butoanelor, pe ecran se va afişa 
„KEYLOCK” (Blocare butoane). Când toate butoanele sunt blocate, puteţi apăsa doar butoanele ON/
OFF (Pornit/oprit) şi MINUTE (Minut). Pentru a anula funcţia de blocare a butoanelor, apăsaţi butonul 
MINUTE (Minut) de 3 ori consecutiv, iar mesajul „KEYLOCK” (Blocare butoane) va dispărea.

1.10 Blocarea ventilatorului
 La apăsarea butonului DAY (Zi) de 3 ori consecutiv într-un interval de 1,5 s, simbolul ventilatorului 

(afişat mai sus) va dispărea, iar butonul ventilatorului nu va mai putea fi apăsat. Apăsaţi butonul DAY 
(Zi) de 3 ori pentru a anula funcţia de blocare a ventilatorului.

1.11 Bateria de rezervă
 Bateria de rezervă este folosită pentru a reţine setările RTC şi cele ale temporizatorului programabil 

pentru 7 zile pe parcursul unei întreruperi a alimentării. În cazul unităţilor fără baterie de rezervă, 
setarea implicită va fi 12:00 AM, iar temporizatorul se va reseta la pornire.
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2.0 INSTALLATION OF LCD REMOTE CONTROLLER

2.1  Accessories
The following accessories are included together with this manual. If any part is missing, contact 
your dealer immediately.

Remote controller
Wooden screw 4.1 x 16 (2 pieces) & machine screw (2 pieces)
Instruction manual
Battery

2.2 Step-by-step guide
i) First, open up the casing of the LCD remote controller into its top and bottom case using a 

screwdriver. To do this, insert the screwdriver into the lower slot and slide it in the outward 
direction.

ii) Fix the bottom case onto the wall with the 2 wooden screws provided.
Then, insert the 4-pin connection wires (from main board) through the slot on the upper 
center of the case as shown below. 

iii) To select cooling only model or heatpump model, some adjustment required in the shunt 
jumper setting.

iv) Fasten back the top and bottom case into place. Hook the two upper claws into their 
respective slots and snap the lower part shut.

1

2

3

4

Connection 
wires

LCD Remote
(Top case)

2 x Wooden 
screw

LCD Remote
(Bottom case)

Lower slot
for opening LCD casing
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2.0 INSTALAREA TELECOMENZII CU ECRAN

2.1 Accesorii
 Următoarele accesorii sunt incluse împreună cu acest manual. În cazul în care lipseşte o piesă, 

contactaţi imediat dealerul local.
 Telecomandă
 Şurub pentru lemn 4,1 x 16 (2 bucăţi) şi şurub mecanic (2 bucăţi)
 Manual de utilizare
 Baterie

2.2 Ghid pas cu pas
i) Mai întâi, desfaceţi partea superioară şi partea inferioară a carcasei telecomenzii cu ecran, folosind 

o şurubelniţă. Pentru a realiza acest lucru, introduceţi şurubelniţa în fanta inferioară şi împingeţi 
spre exterior.

ii) Fixaţi carcasa inferioară pe perete cu cele 2 şuruburi pentru lemn furnizate.
 Apoi, introduceţi cablurile de conectare cu 4 pini (de la placa de bază) prin fanta din partea 

centrală superioară a carcasei, conform imaginii de mai jos.
iii) Pentru a selecta modelul numai răcire sau modelul pompă de căldură, sunt necesare câteva 

ajustări ale fixatorului de derivaţie.
iv) Montaţi înapoi partea superioară şi partea inferioară a carcasei. Agăţaţi ghearele superioare în 

fantele lor corespunzătoare şi închideţi partea inferioară.

Telecomandă 
cu ecran 

(carcasă faţă)

Fire de 
conexiune

Telecomandă cu 
ecran (carcasă spate)

2 x şuruburi 
pentru lemn

Fantă inferioară pentru 
deschiderea carcasei 
ecranului
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If there is any abnormal condition detected, ARCWA wired controller will blink the error code.

ERROR CODE MEANING

00 NORMAL
A1 INDOOR PCB ERROR
A3 DRAIN PUMP ABNORMAL
A5 ANTIFREEZE (COOLING)/HEAT EXCHANGER OVERHEAT (HEATING)
A6 INDOOR FAN MOTOR ABNORMAL
AH ELECTRICAL AIR CLEANER ABNORMAL
C4 INDOOR HEAT EXCHANGER (1) THERMISTOR SHORT/OPEN
C5 INDOOR HEAT EXCHANGER (2) THERMISTOR SHORT/OPEN
C7 LOUVER LIMIT SWITCH ERROR
C9 INDOOR ROOM THERMISTOR SHORT/OPEN
E1 OUTDOOR PCB ERROR
E3 HIGH PRESSURE PROTECTION
E4 LOW PRESSURE PROTECTION
E5 COMPRESSOR MOTOR LOCK/COMPRESSOR OVERLOADED
E6 COMPRESSOR START-UP ERROR
E7 OUTDOOR DC FAN MOTOR LOCK
E8 AC INPUT OVER CURRENT
E9 EXV ERROR
EA 4 WAY VALVE ERROR
F3 DISCHARGE PIPE OVERHEAT
F6 HEAT EXCHANGER OVERHEAT
HO COMPRESSOR SENSOR SYSTEM ERROR
H3 HIGH PRESSURE SWITCH ERROR
H6 COMPRESSOR FEEDBACK DETECTION ERROR
H7 FAN MOTOR OVERLOADED/OVERCURRENT/SENSOR ABNORMAL
H8 AC CURRENT SENSOR ERROR
H9 OUTDOOR AIR THERMISTOR SHORT/OPEN
J1 PRESSURE SENSOR ERROR
J3 COMPRESSOR DISCHARGE PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN/MISPLACED
J5 SUCTION PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN
J6 OUTDOOR HEAT EXCHANGER THERMISTOR SHORT/OPEN
J7 SUBCOOLING HEAT EXCHANGER THERMISTOR SHORT/OPEN
J8 LIQUID PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN
J9 GAS PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN
L1 INVERTER OUTDOOR PCB ERROR
L3 OUTDOOR CONTROL BOX OVERHEAT
L4 HEAT SINK OVERHEAT
L5 IPM ERROR/IGBT ERROR
L8 INVERTER COMPRESSOR OVERCURRENT
L9 COMPRESSOR OVERCURRENT PREVENTION
LC COMMUNICATION ERROR (OUTDOOR CONTROL PCB AND INVERTER PCB)
P1 OPEN PHASE OR VOLTAGE UNBALANCE 
P4 HEAT SINK THERMISTOR SHORT/OPEN
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Ă3.0 DIAGNOSTICAREA DEFECŢIUNILOR (numai pentru modelele cu inverter)
Dacă este identificată vreo stare de anomalie, telecomanda cu fir ARCWA va clipi codul de eroare.

NORMAL
EROARE PCB INTERIOR
ANOMALIE POMPĂ DE CONDENS
SUPRAÎNCĂLZIRE ANTIGEL (RĂCIRE)/SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ (ÎNCĂLZIRE)
ANOMALIE MOTOR VENTILATOR INTERIOR
ANOMALIE FILTRU DE AER ELECTRIC
TERMISTOR SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ INTERIOR (1) SCURTCIRCUITAT/DESCHIS
TERMISTOR SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ INTERIOR (2) SCURTCIRCUITAT/DESCHIS
EROARE COMUTARE LIMITĂ FANTĂ
TERMISTOR INTERIOR DE CAMERĂ SCURTCIRCUITAT/DESCHIS
EROARE PCB EXTERIOR
PROTECŢIE PRESIUNE RIDICATĂ
PROTECŢIE PRESIUNE SCĂZUTĂ
BLOCARE MOTOR COMPRESOR/SUPRASARCINĂ COMPRESOR
EROARE DE PORNIRE COMPRESOR
BLOCARE MOTOR VENTILATOR DC EXTERIOR
SUPRAINTENSITATE ALIMENTARE CA
EROARE EXV
EROARE ROBINET CU 4 CĂI
SUPRAÎNCĂLZIRE CONDUCTĂ DE EVACUARE
SUPRAÎNCĂLZIRE SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ
EROARE SISTEM DE SENZORI COMPRESOR
EROARE COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ
EROARE DE DETECTARE RĂSPUNS COMPRESOR
SUPRASARCINĂ MOTOR VENTILATOR/SUPRAINTENSITATE/ANOMALIE SENZOR
EROARE SENZOR CURENT CA
TERMISTOR AER EXTERIOR SCURTCIRCUITAT/DESCHIS
EROARE SENZOR DE PRESIUNE

TERMISTOR CONDUCTĂ DE ASPIRAŢIE SCURTCIRCUITAT/DESCHIS
TERMISTOR SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ EXTERIOR SCURTCIRCUITAT/DESCHIS
TERMISTOR SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SUBRĂCIRE SCURTCIRCUITAT/DESCHIS
TERMISTOR CONDUCTĂ DE LICHID SCURTCIRCUITAT/DESCHIS
TERMISTOR CONDUCTĂ DE GAZ SCURTCIRCUITAT/DESCHIS
EROARE PCB EXTERIOR INVERTER
SUPRAÎNCĂLZIRE CUTIE DE CONTROL EXTERIOR
SUPRAÎNCĂLZIRE RADIATOR
EROARE IPM/EROARE IGBT
SUPRAINTENSITATE COMPRESOR CU INVERTER
PREVENIRE SUPRAINTENSITATE COMPRESOR

FAZĂ DESCHISĂ SAU DEZECHILIBRU DE TENSIUNE
TERMISTOR RADIATOR SCURTCIRCUITAT/DESCHIS

EROARE DE COMUNICAŢIE (PCB CONTROL EXTERIOR ŞI PCB INVERTER)

TERMISTOR CONDUCTĂ DE EVACUARE COMPRESOR SCURTCIRCUITAT/DESCHIS/DEPLASAT

SEMNIFICAŢIECOD DE EROARE
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ERROR CODE MEANING

PJ CAPACITY SETTING ERROR
U0 INSUFFICIENT GAS
U2 DC VOLTAGE OUT OF RANGE
U4 COMMUNICATION ERROR
U7 COMMUNICATION ERROR (OUTDOOR CONTROL PCB AND IPM PCB)
UA INSTALLATION ERROR
UF PIPING & WIRING INSTALLATION MISMATCH/WRONG WIRING/INSUFFICIENT GAS
UH ANTIFREEZE (OTHER ROOMS)
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EROARE SETARE CAPACITATE
GAZ INSUFICIENT
TENSIUNE DC ÎN AFARA LIMITELOR
EROARE DE COMUNICAŢIE
EROARE DE COMUNICAŢIE (PCB CONTROL EXTERIOR ŞI PCB IPM)
EROARE DE INSTALARE

ANTIGEL (ALTE CAMERE)
NEPOTRIVIRE CONDUCTE ŞI CABLURI DE INSTALARE/CABLAJ INCORECT/GAZ INSUFICIENT

SEMNIFICAŢIECOD DE EROARE


