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Instrucţiuni originale

Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat aparatul de aer condiţionat TOSHIBA.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul de aer 
condiţionat.
• Asiguraţi-vă că aţi procurat „Manualul proprietarului” şi „Manualul de instalare” de la producător 

(sau de la distribuitor).
• Indicaţie pentru producător sau distribuitor
• Explicaţi clar conţinutului manualului utilizatorului şi predaţi-l clientului.

FOLOSIREA AGENTULUI FRIGORIFIC R410A
Acest aparat de aer condiţionat utilizează R410A, un agent frigorifi c ecologic.

Acest aparat poate fi  utilizat de către copii cu vârste mai mari 
de 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fi zice, senzoriale 
sau mintale reduse, fără experienţă şi cunoştinţe necesare, cu 
condiţia ca acestea să fi e supravegheate sau instruite cu privire 
la utilizarea aparatului într-o manieră sigură şi să conştientizeze 
pericolele la care se pot expune. Li se va interzice copiilor să 
se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea de către copiii 
nesupravegheaţi a lucrărilor de curăţare şi întreţinere care pot fi  
executate de către utilizator.

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni care conţin informaţii importante despre conformitatea cu directiva Maşini 
(Directive 2006/42/EC) şi asiguraţi-vă că le înţelegeţi.

Denumire generică: Aparat de aer condiţionat

Definiţia instalatorului calificat sau tehnicianului de service calificat
Aparatul de aer condiţionat trebuie instalat, întreţinut, reparat şi demontat de către un instalator calificat sau de 
către un tehnician de service calificat. Atunci când este necesară efectuarea uneia dintre aceste lucrări, apelaţi la 
un instalator calificat sau la un tehnician de service calificat. 
Un instalator calificat sau un tehnician de service calificat este un agent care deţine calificările şi cunoştinţele 
prezentate în tabelul de mai jos.

Agent Calificări şi cunoştinţe pe care agentul trebuie să le deţină

Instalator calificat 
(*1)

• Instalatorul calificat este o persoană care instalează, întreţine, repoziţionează şi demontează 
aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation. Acesta sau aceasta are 
pregătirea necesară pentru instalarea, întreţinerea, repoziţionarea şi demontarea aparatelor de aer 
condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation sau acesta ori aceasta a fost instruit(ă) pentru 
astfel de operaţiuni de către o persoană sau mai multe persoane calificate şi, prin urmare, are 
cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Instalatorul calificat, care este autorizat să realizeze lucrările electrice necesare instalării, 
repoziţionării şi demontării, are calificări corespunzătoare acestui tip de lucrare electrică conform 
legilor şi reglementărilor naţionale, iar acesta sau aceasta este o persoană calificată pentru 
efectuarea lucrărilor electrice aferente aparatelor de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier 
Corporation sau acesta ori aceasta a fost instruit(ă) în acest sens de către o persoană sau mai 
multe persoane calificate şi, prin urmare, are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Instalatorul calificat, care este autorizat să efectueze lucrările de manipulare şi racordare a ţevilor 
de agent frigorific necesare pentru instalarea, repoziţionarea sau demontarea aparatului, deţine 
calificările necesare pentru aceste lucrări, conform legilor şi reglementărilor naţionale, şi a fost 
instruit(ă) cu privire la aspectele lucrărilor de manipulare şi racordare a ţevilor de agent frigorific 
pentru aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation sau, alternativ, a fost 
instruit(ă) cu privire la aceste aspecte de către o persoană sau persoane calificate şi, prin urmare, 
are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Instalatorul calificat, care este autorizat să lucreze la înălţime, este calificat pentru lucrul la înălţime 
cu aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation sau acesta sau aceasta a 
fost instruit(ă) pentru astfel de operaţiuni de către o persoană sau mai multe persoane calificate, şi 
prin urmare, are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

Tehnician de 
service calificat 
(*1)

• Tehnicianul de service calificat este persoana care instalează, repară, întreţine, repoziţionează 
şi demontează aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation. Acesta sau 
aceasta este calificat(ă) să instaleze, să repare, să întreţină, să repoziţioneze şi să demonteze 
aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation sau acesta sau aceasta a fost 
instruit(ă) pentru astfel de operaţiuni de către o persoană sau mai multe persoane calificate şi, prin 
urmare, are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Tehnicianul calificat de service autorizat să efectueze lucrările electrice necesare pentru instalarea, 
repararea, repoziţionarea sau demontarea aparatului deţine calificările necesare pentru aceste 
lucrări electrice, conform legilor şi reglementărilor naţionale, şi a fost instruit(ă) cu privire la 
aspectele lucrărilor electrice pentru aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier 
Corporation sau, alternativ, a fost instruit(ă) cu privire la aceste aspecte de către o persoană sau 
persoane calificate şi, prin urmare, are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Tehnicianul calificat de service autorizat să efectueze lucrările de manipulare şi racordare a ţevilor 
de agent frigorific necesare pentru instalare, reparare, repoziţionare şi demontare deţine calificările 
necesare pentru aceste lucrări, conform legilor şi reglementărilor naţionale, şi a fost instruit(ă) 
cu privire la aspectele legate de manipularea şi racordarea ţevilor de agent frigorific aferente 
aparatelor de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation sau a fost instruit(ă) în 
acest sens de către o persoană sau persoane calificate şi, prin urmare, are cunoştinţe aprofundate 
privind aceste operaţiuni.

• Tehnicianul calificat de service autorizat să lucreze la înălţime a fost instruit cu privire la aspectele 
legate de lucrul la înălţime cu aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation 
sau, alternativ, persoana a fost instruită cu privire la aceste aspecte de o persoană sau persoane 
calificate şi, prin urmare, are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.
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Definiţia echipamentului de protecţie
Dacă aparatul de aer condiţionat urmează să fie transportat, instalat, întreţinut, reparat sau demontat, purtaţi 
mănuşi de protecţie şi îmbrăcăminte de ‚protecţie’.
Pe lângă echipamentul de protecţie normal, purtaţi şi echipamentul de protecţie descris mai jos, atunci când 
efectuaţi lucrările speciale descrise pe larg în tabelul de mai jos.
Nepurtarea echipamentului de protecţie corespunzător constituie un pericol, deoarece creşte posibilitatea de a 
suferi vătămări corporale, arsuri, electrocutări şi alte accidente.

Lucrare efectuată Echipament de protecţie necesar

Toate tipurile de lucrări
Mănuşi de protecţie
Îmbrăcăminte de ‚protecţie’

Lucrări de natură 
electrică

Mănuşi care asigură protecţia electricienilor
Încălţăminte izolantă
Îmbrăcăminte electroizolantă

Lucrări efectuate la 
înălţime (50 cm sau 
mai mult)

Căşti de protecţie de uz industrial

Transportul de obiecte 
grele Încălţăminte cu bombeu de protecţie suplimentar

Repararea unităţii 
exterioare Mănuşi care asigură protecţia electricienilor

Aceste măsuri de siguranţă se referă la aspecte importante privind siguranţa, pentru a preveni vătămarea 
utilizatorilor sau a altor persoane şi pagubele materiale. Citiţi în întregime acest manual după ce aţi înţeles 
semnificaţia indicatoarelor de mai jos şi aveţi grijă să urmaţi descrierea.

Simbol Semnificaţia simbolurilor

 AVERTIZARE
Textul evidenţiat în acest mod indică faptul că nerespectarea indicaţiilor avertismentului poate 
cauza vătămări corporale grave (*1) sau distrugerea produsului în cazul manevrării incorecte.

 ATENŢIE
Textul evidenţiat în acest mod indică faptul că nerespectarea indicaţiilor avertismentului poate 
cauza vătămări corporale minore (*2) sau pagube materiale (*3) dacă produsul este manevrat 
incorect.

*1:  Vătămările corporale grave se referă la pierderea vederii, leziuni, arsuri, electrocutări, fracturi, 
intoxicaţie şi alte vătămări cu consecinţe grave şi care necesită spitalizare sau tratament 
ambulatoriu de lungă durată.

*2:  Vătămările corporale minore se referă la leziuni, arsuri, electrocutări şi alte vătămări care nu 
necesită spitalizare sau tratament ambulatoriu de lungă durată.

*3:  Pagubele materiale se referă la pagubele produse clădirilor, bunurilor gospodăreşti, animalelor 
domestice şi animalelor de companie.

 Simbolurile de avertizare de pe unitatea de aer condiţionat

Simbol de avertizare Descriere

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

AVERTIZARE

PERICOL DE ELECTROCUTARE
Deconectaţi toate sursele de alimentare cu electricitate aflate la distanţă 
înainte de efectuarea lucrărilor de service.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

AVERTIZARE

Piese mobile.
Nu puneţi în funcţiune unitatea cu grila demontată.
Opriţi unitatea înainte de efectuarea lucrărilor de service.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

ATENŢIE

Piese cu temperatură ridicată.
Dacă îndepărtaţi acest panou, puteţi suferi arsuri.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

ATENŢIE

Nu atingeţi aripioarele din aluminiu ale unităţii.
Atingerea acestora poate cauza vătămări corporale.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

ATENŢIE

PERICOL DE EXPLOZIE
Deschideţi robinetele de serviciu înainte de utilizare, în caz contrar se 
poate produce o explozie.

CAUTION

Do not climb onto the 
fan guard. 
Doing so may result in injury. 

ATENŢIE

Nu vă urcaţi pe apărătoarea ventilatorului.
În caz contrar, puteţi suferi vătămări corporale.
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1 Măsuri de siguranţă
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru pagubele cauzate 
în urma nerespectării indicaţiilor din prezentul manual.

 AVERTIZARE
Aspecte generale
• Citiţi cu atenţie manualul proprietarului înainte de a porni aparatul 
de aer condiţionat. Există multe lucruri importante de reţinut 
pentru utilizarea zilnică.

• Solicitaţi distribuitorului sau unui profesionist calificat să se ocupe 
de aspectele instalării. Numai instalatorul calificat (*1) are dreptul 
de a instala aparatul de aer condiţionat. Dacă aparatul de aer 
condiţionat este instalat de o persoană fără calificare, pot apărea 
probleme precum incendii, electrocutări, scurgeri de apă, zgomot 
şi vibraţii.

• Nu utilizaţi un agent de refrigerare diferit, faţă de cel specificat în 
vederea înlocuiri sau completării. În caz contrar, acesta va genera 
o presiune anormal de mare în cadrul ciclului de refrigerare şi 
poate genera defecţiuni, explozia produsului sau leziuni corporale.

• Nu instalaţi unitatea exterioară în locuri în care zgomotul de 
funcţionare poate fi deranjant.

• Acest aparat este destinat utilizării de către personalul 
experimentat sau special pregătit din magazine şi industria uşoară 
sau în scop comercial de către persoane fără pregătire specială.

Transportul şi depozitarea
• La transportarea aparatului de aer condiţionat, purtaţi încălţăminte 
cu bombeu, mănuşi de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie.

• Atunci când transportaţi aparatul de aer condiţionat, nu ridicaţi 
ambalajul de carton ţinând de benzile din jurul acestuia. Dacă 
benzile se rup, puteţi suferi vătămări corporale.

• Înainte de stivuirea ambalajelor de carton pentru depozitare sau 
transport, respectaţi precauţiile inscripţionate pe cartoanele de 
ambalare. Nerespectarea precauţiilor poate duce la prăbuşirea 
stivei.

• Aparatul de aer condiţionat trebuie transportat în condiţii stabile. 
Dacă găsiţi vreo piesă defectă, contactaţi distribuitorul.

Instalarea
• Efectuarea lucrărilor de electricitate la aparatul de aer condiţionat 
este permisă numai unui instalator calificat(*1) sau unui tehnician 
calificat de service(*1). Aceste lucrări nu se vor efectua în 
niciun caz de o persoană necalificată, deoarece efectuarea 
necorespunzătoare a lucrărilor poate provoca electrocutări şi/sau 
scurgeri electrice.

• După terminarea lucrărilor de instalare, cereţi instalatorului să 
vă explice poziţiile întrerupătorului. În cazul în care a apărut o 
problemă la aparatul de aer condiţionat, aduceţi întrerupătorul în 
poziţia OFF (oprit) şi contactaţi un tehnician de service.

• Dacă unitatea se va instala într-o încăpere mică, luaţi măsurile 
necesare pentru ca agentul frigorific să nu depăşească 
concentraţia limită chiar dacă există scurgeri. Consultaţi 
distribuitorul de la care aţi achiziţionat aparatul de aer condiţionat 
atunci când implementaţi aceste măsuri. Acumularea agentului 
frigorific de concentraţie ridicată poate provoca accidente din 
cauza lipsei de oxigen.

• Aparatul de aer condiţionat nu se va instala într-un loc în care 
există pericolul expunerii la gaze combustibile. Dacă există 
pierderi de gaze inflamabile şi acestea se concentrează în jurul 
unităţii, există posibilitatea producerii unui incendiu.

• Pentru piesele care pot fi achiziţionate separat, aveţi grijă să 
folosiţi produsele specificate de companie. Utilizarea altor produse 
poate cauza incendiu, electrocutare, scurgeri de apă etc. Pentru 
instalare, apelaţi la un profesionist.

• Verificaţi dacă împământarea este efectuată corect.
Funcţionarea
• Înainte de a deschide grila de admisie a unităţii interioare sau 
panoul de serviciu al unităţii exterioare, aduceţi întrerupătorul 
în poziţia OFF (oprit). Nerespectarea instrucţiunii de aducere a 
întrerupătorului în poziţia OFF (oprit) poate duce la electrocutare 
în urma atingerii pieselor interne. Înlăturarea grilei de admisie 
a unităţii interioare sau a panoului amovibil al unităţii exterioare 
poate fi făcută numai de către un instalator calificat (*1) sau un 
tehnician calificat de service (*1).

• În interiorul aparatului de aer condiţionat există zone cu înaltă 
tensiune şi piese aflate în mişcare. Din cauza pericolului de 
electrocutare sau prindere a degetelor sau altor obiecte fizice în 
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piesele aflate în mişcare, nu îndepărtaţi panoul de serviciu de pe 
unitatea exterioară. Dacă sunt necesare lucrări care presupun 
îndepărtarea acestor componente, contactaţi un instalator calificat 
sau un tehnician de service calificat.

• Nu mutaţi şi nu reparaţi dumneavoastră nicio unitate. Dat fiind 
că în interiorul unităţii există tensiune înaltă, este posibil să vă 
electrocutaţi dacă îndepărtaţi capacul şi unitatea principală.

• Folosiţi un suport cu o înălţime mai mare de 50 pentru a curăţa 
filtrul unităţii interioare sau pentru a efectua alte lucrări la înălţime. 
Din cauza pericolului de a cădea de pe suport şi de a suferi 
vătămări corporale în timp ce lucraţi la înălţime, acest tip de lucrări 
nu trebuie efectuate de persoane necalificate. Dacă astfel de 
lucrări sunt necesare, nu le executaţi dumneavoastră, ci apelaţi la 
un instalator calificat(*1) sau la un tehnician de service calificat.

• Nu atingeţi nervurile de aluminiu de pe unitatea exterioară. În 
caz contrar, puteţi suferi vătămări corporale. Dacă nu se poate 
evita atingerea nervurilor, nu executaţi dumneavoastră lucrarea, 
ci contactaţi un instalator calificat sau un tehnician de service 
calificat.

• Nu vă urcaţi şi nu aşezaţi obiecte pe partea superioară a unităţii 
exterioare. Puteţi cădea sau obiectele pot cădea de pe unitatea 
exterioară, cauzând vătămări corporale.

• Nu aşezaţi dispozitive de ardere într-un loc direct expus la 
curentul de aer generat de aparatul de aer condiţionat; în caz 
contrar, arderea poate fi incompletă.

• Atunci când aparatul de aer condiţionat este folosit în 
acelaşi loc în care este instalat un dispozitiv combustibil, 
asiguraţi pătrunderea aerului proaspăt în încăpere. Ventilaţia 
necorespunzătoare poate duce la lipsă de oxigen.

• Atunci când aparatul de aer condiţionat este folosit într-o încăpere 
închisă, se va acorda o atenţie deosebită ventilării încăperii. 
Ventilaţia necorespunzătoare poate duce la lipsă de oxigen.

• Nu vă expuneţi corpul direct la aerul rece pentru o perioadă mare 
de timp şi nu vă răciţi excesiv. Starea fizică vă poate fi afectată şi 
vă puteţi îmbolnăvi.

• Nu introduceţi degetul sau vreun obiect lung în orificiul de admisie 
sau evacuare a aerului. În caz contrar, vă puteţi răni, pentru că 
ventilatorul se roteşte la viteză mare în interiorul unităţii.

• Consultaţi magazinul de la care aţi achiziţionat aparatul de aer 
condiţionat în cazul în care funcţionarea (răcire sau încălzire) nu 
este eficientă, întrucât cauza poate fi pierderea agentului frigorific. 
Detaliile reparaţiei trebuie să fie verificate de un tehnician calificat 
de service(*1) când reparaţiile includ schimbarea suplimentară a 
agentului frigorific.

• Opriţi aparatul de aer condiţionat şi aduceţi întrerupătorul în 
poziţia de oprire înainte de curăţare. În caz contrar, se pot 
produce vătămări corporale, pentru că ventilatorul se roteşte la 
viteză mare în interiorul unităţii.

Reparaţiile
• În cazul în care observaţi vreo problemă la aparatul de aer 
condiţionat (cum ar fi afişarea unui mesaj de eroare, miros de 
ars, sunete neobişnuite, incapacitatea aparatului de a răci sau 
de a încălzi sau scurgeri de apă), nu atingeţi aparatul, ci aduceţi 
întrerupătorul în poziţia OFF (oprit) şi contactaţi tehnicianul de 
service calificat. Luaţi măsuri pentru a vă asigura că alimentarea 
nu va fi pornită (de exemplu, afişaţi un semn cu menţiunea 
„defect” lângă întrerupător) până la sosirea tehnicianului calificat. 
Continuarea utilizării aparatului de aer condiţionat în stare defectă 
poate provoca agravarea problemelor mecanice sau poate duce la 
producerea electrocutărilor etc.

• Dacă observaţi că grila ventilatorului este deteriorată, nu vă 
apropiaţi de unitatea exterioară, ci aduceţi întrerupătorul în poziţia 
OFF (oprit) şi contactaţi tehnicianul de service calificat pentru 
efectuarea lucrărilor de reparaţie. Nu aduceţi întrerupătorul în 
poziţia ON (pornit) până când reparaţiile nu au fost finalizate.

• Dacă observaţi că există pericolul ca unitatea interioară să cadă, 
nu vă apropiaţi de unitatea interioară, ci aduceţi întrerupătorul 
în poziţia OFF (oprit) şi contactaţi un instalator calificat sau un 
tehnician de service calificat pentru a monta din nou unitatea. Nu 
aduceţi întrerupătorul în poziţia ON (pornit) până când unitatea nu 
este montată.

• Dacă observaţi că există pericolul ca unitatea eternă să se 
răstoarne, nu vă apropiaţi de unitatea exterioară, ci aduceţi 
întrerupătorul în poziţia OFF (oprit) şi contactaţi un instalator 
calificat sau un tehnician de service calificat pentru a fixa mai bine 
unitatea sau pentru a o monta din nou. Nu aduceţi întrerupătorul 
în poziţia ON (pornit) până când unitatea nu este fixată sau 
montată.
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• Nu modificaţi unitatea după preferinţe. În caz contrar, se pot 
produce incendii, electrocutări etc.

Repoziţionarea
• Dacă aparatul de aer condiţionat trebuie repoziţionat, nu îl 
mutaţi dumneavoastră, ci contactaţi un instalator calificat sau 
un tehnician de service calificat. Repoziţionarea incorectă a 
aparatului de aer condiţionat poate cauza electrocutări şi/sau 
incendii.

(*1) Consultaţi „Definiţia instalatorului calificat sau tehnicianului de 
service calificat.”

 ATENŢIE

Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare 
principală
• Acest aparat trebuie să fie conectat la reţeaua electrică prin 
intermediul unui întrerupător ale cărui contacte trebuie să se afle 
la o distanţă de cel puţin 3 mm.

Instalarea
• Poziţionaţi furtunul de evacuare pentru a asigura evacuarea 
optimă. Evacuarea incorectă poate duce la inundarea locuinţei şi 
udarea mobilierului.

• Aparatul de aer condiţionat se va conecta la un circuit electric 
separat, de tensiunea indicată; în caz contrar, unitatea se poate 
defecta sau poate cauza un incendiu.

• Verificaţi dacă unitatea exterioară este fixată pe bază. În caz 
contrar, poate interveni căderea unităţilor sau intervin alte 
accidente.

Funcţionarea
• Nu folosiţi acest aparat de aer condiţionat în scopuri speciale cum 
ar fi conservarea alimentelor, în locuri în care se află instrumente 
de precizie sau obiecte de artă, în locuri rezervate creşterii 
animalelor sau în care se află autoturisme, ambarcaţiuni etc.

• Nu atingeţi întrerupătoarele cu degetele ude; în caz contrar, vă 
puteţi electrocuta.

• Dacă aparatul de aer condiţionat urmează să fie scos din uz 
pentru o perioadă considerabil de lungă, decuplaţi întrerupătorul 
principal sau disjunctorul, din motive de siguranţă.

• Pentru ca aparatul de aer condiţionat să funcţioneze la 
performanţele iniţiale, respectaţi gama de temperaturi specificată 
în instrucţiuni. În caz contrar, se poate produce o defecţiune sau 
din unitate poate curge apă.

• Împiedicaţi pătrunderea oricăror lichide în telecomandă. Nu vărsaţi 
sucuri, apă sau orice fel de lichid.

• Nu spălaţi aparatul de aer condiţionat. În caz contrar, se pot 
produce electrocutări.

• Verificaţi dacă baza de instalare şi celelalte echipamente s-au 
deteriorat după utilizarea pentru o perioadă mare de timp. Dacă 
sunt lăsate în această stare, unitatea poate cădea şi cauza 
vătămări corporale.

• Nu lăsaţi tuburi de spray inflamabile sau alte materiale inflamabile 
lângă aparatul de aer condiţionat şi nu pulverizaţi aerosoli 
inflamabili direct pe aparat. Acestea se pot aprinde.

• Opriţi aparatul de aer condiţionat şi aduceţi întrerupătorul în 
poziţia de oprire înainte de curăţare. În caz contrar, se pot 
produce vătămări corporale, pentru că ventilatorul se roteşte la 
viteză mare în interiorul unităţii.

• Nu aşezaţi recipiente, de exemplu o vază cu apă, pe unitate. Apa 
poate pătrunde în unitate şi poate cauza deteriorarea izolaţiei 
electrice, provocând un scurtcircuit.

• Apelaţi la distribuitor pentru curăţarea aparatului de aer 
condiţionat. Curăţarea aparatului de aer condiţionat într-un 
mod inadecvat poate duce la deteriorarea pieselor din plastic, a 
izolaţiei componentelor electrice şi poate duce la defecţiuni. În cel 
mai rău caz, poate duce la scurgeri de apă, electrocutări, emisii de 
fum sau incendiu.

• Nu spălaţi aparatele de aer condiţionat cu jet de apă sub presiune. 
Scurgerile electrice pot cauza electrocutare sau incendiu.

– 5 –

9-RO 10-RO



 ■Unităţi interioare care pot fi  conectate

Model sau tip Denumirea modelului

Casetă cu 4 căi MMU-UP✱✱✱✱H✱
Casetă compactă cu 4 căi MMU-UP✱✱✱✱MH✱
Casetă cu 2 căi MMU-UP✱✱✱✱WH✱

Casetă cu 1 cale
MMU-UP✱✱✱✱YHP✱
MMU-UP✱✱✱✱SH✱

Tip duct ascuns în tavan, standard MMD-UP✱✱✱✱BH✱
Tip duct ascuns în tavan, presiune statică 
ridicată MMD-UP✱✱✱✱H✱
Tip duct slim MMD-UP✱✱✱✱SPHY✱
Sub tavan MMC-UP✱✱✱✱H✱
Tip dulap cu instalare pe pardoseală MML-UP✱✱✱✱H✱
Tip cu instalare îngropată la nivelul podelei MML-UP✱✱✱✱BH✱
Tip cu instalare pe pardoseală MMF-UP✱✱✱✱H✱

Cu admisie de aer proaspăt
MMD-UP✱✱✱✱HFP✱
* Pentru detalii ale acestor modele, consultaţi manualul proprietarului care 

însoţeşte unităţile interioare.

Schimbător de căldură aer-aer cu 
serpentină DX

MMD-VN✱✱✱HEXE✱
* Pentru detalii ale acestor modele, consultaţi manualul proprietarului care 

însoţeşte unităţile interioare.

Cu instalare aproape de tavan
MMK-UP✱✱✱✱HP✱
* Pentru detalii ale acestor modele, consultaţi manualul proprietarului care 

însoţeşte unităţile interioare.

Tip consolă
MML-UP✱✱✱✱NHP✱
* Pentru detalii ale acestor modele, consultaţi manualul proprietarului care 

însoţeşte unităţile interioare.

Modul pentru prepararea apei calde
MMW-UP✱✱✱✱LQ✱
* Pentru detalii ale acestor modele, consultaţi manualul proprietarului care 

însoţeşte unităţile interioare.

2 Denumirea componentelor
 ■ Unitate exterioară

Evacuarea aerului
Aerul cald este evacuat în timpul 
răcirii, iar aerul rece în timpul 
încălzirii.

Racord pentru traseul frigorific
Supapa de racordare se află în interior.

Admisie aer
Pe cele trei laturi

Şurub de împământare
Prezent pe cutia de 
conexiuni electrice.

Etichetă NFC
NFC: comunicare în câmp 
apropiat

Orificiu pentru cablul de alimentare

 ■ Unitate interioară

 Tip casetă cu 4 căi
MMU-UP✱✱✱✱H✱

Grilă de evacuare
Controlează direcţiile fluxului de 
aer evacuat.

Buton
Deschide/închide grila de aer 
recirculat.

Grilă aer recirculat
Aerul din încăpere este aspirat pe aici.

Şurub de 
împământare
Prezent pe cutia de 
conexiuni electrice.
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 Tip casetă compactă cu 4 căi
MMU-UP✱✱✱✱MH✱

Clemă
Deschide/închide grila de aer 
recirculat.

Şurub de împământare
Prezent pe cutia de conexiuni electrice.

Grilă de evacuare
Controlează direcţiile fluxului de aer 
evacuat.
Grilă de admisie a aerului
Aerul din încăpere este aspirat pe aici.

 Tip casetă cu 2 căi
MMU-UP✱✱✱✱WH✱

Şurub de împământare
Prezent pe cutia de conexiuni 
electrice.

Grilă de evacuare
Controlează direcţiile fluxului de aer 
evacuat.

Grilă de admisie a aerului
Aerul din încăpere este aspirat pe aici.

Filtru de aer
Filtrează praful.

(în interiorul grilei de aer 
recirculat)

 Tip casetă cu 1 cale
MMU-UP✱✱✱✱YHP✱

Grilă de admisie a aerului
Aerul din încăpere este 
aspirat pe aici.

Grilă de evacuare
Controlează direcţiile fluxului de 
aer evacuat.

Şurub de împământare
Prezent pe cutia de 
conexiuni electrice.

Filtru de aer
Filtrează praful.

(în interiorul grilei de aer 
recirculat)

MMU-UP✱✱✱✱SH✱
Grilă de evacuare
Controlează direcţiile fluxului de 
aer evacuat.

Şurub de împământare
Prezent pe cutia de conexiuni 
electrice.

Grilă de admisie a aerului
Aerul din încăpere este aspirat 
pe aici.

Clemă
Deschide/închide grila de aer 

recirculat.

Filtru de aer
Filtrează praful.

(în interiorul grilei de aer 
recirculat)

 Tip duct ascuns în tavan, standard
MMD-UP✱✱✱✱BH✱

Evacuarea aerului
Racordaţi o conductă de evacuare.

Cutie de conexiuni electrice
Şurubul de împământare este inclus în cutia de 
conexiuni electrice.

Tavă de colectare

Admisie aer
Filtru de aer
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 Tip duct ascuns în tavan, presiune statică ridicată
MMD-UP018✱H✱ - MMU-UP048✱H✱

Evacuarea aerului
Racordaţi o conductă de 
evacuare.
Cutie de conexiuni electrice
Şurubul de împământare este 
inclus în cutia de conexiuni 
electrice.

Admisie aer
Filtru de aerTavă de colectare 

MMD-UP072✱H✱ - MMU-UP096✱H✱
Evacuarea aerului
Racordaţi o conductă de 
evacuare.
Admisie aer
Racordaţi o conductă de aspiraţie.
Şurub de împământare
Prezent pe cutia de conexiuni electrice.

Tavă de colectare

 Tip duct slim
MMD-UP✱✱✱✱SPHY✱

Şurub de împământare
Prezent pe cutia de 
conexiuni electrice.
Admisie aer

Evacuarea 
aerului

 Tip cu instalare sub tavan
MMC-UP✱✱✱✱H✱

Lamelă orizontală/grilaj vertical/evacuare aer
Direcţia de evacuare a aerului poate fi modificată.

Grilă de admisie a aerului
Aerul pătrunde pe aici.

Şurub de împământare
În cutia de comenzi electrice

Filtru de aer
Filtrează praful.
(În spatele grilei de admisie)

 Tip dulap cu instalare pe pardoseală
MML-UP✱✱✱✱H✱

Grilă de evacuare
Controlează direcţiile fluxului de 
aer evacuat.

Şurub de împământare

Grilă de admisie a aerului
Aerul din încăpere este aspirat pe aici.

Filtru de aer
Filtrează praful.

(în interiorul grilei de aer 
recirculat)

 Tip cu instalare îngropată la nivelul podelei
MML-UP✱✱✱✱BH✱

Pâlnie de evacuare (cu sită)
Accesoriu care se va monta la locul de 
instalare

Filtru de aer
Filtrează praful.
(în interiorul grilei de aer 
recirculat)

Panoul frontal (inferior)

Evacuarea aerului

Şurub de împământare
Prezent pe cutia de 
conexiuni electrice.

Admisie aer
Aerul din încăpere este 

aspirat pe aici.

 Tip cu instalare pe pardoseală
MMF-UP✱✱✱✱H✱

Fitinguri metalice

Grilă de aer verticală
Funcţia de balansare a grilei 
pentru dirijarea fluxului de aer 
la stânga şi la dreapta poate fi 
activată cu ajutorul telecomenzii.

Tavă de colectare
Apa colectată aici este 
evacuată prin ţeava de 
evacuare.

Fitinguri metalice (stânga/
dreapta)

Grilă de evacuare
Selectaţi manual direcţia fluxului de 

aer în sus şi în jos în timpul răcirii/
încălzirii.

Şurub de împământare
Prezent pe cutia de 
conexiuni electrice.

Filtru de aer
Filtrează praful

Grilă de admisie a 
aerului

Aerul din încăpere este 
aspirat pe aici.
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3 Denumirea componentelor şi funcţiile 
telecomenzii

Denumirea modelului telecomenzii: RBC-ASCU11-E
Ecranul LCD se aprinde timp de 15 secunde în timpul acţionării telecomenzii.
În exemplul de mai jos sunt ilustrate toate indicatoarele care sunt afişate pe ecran.
În realitate, numai opţiunile selectate vor fi afişate.

 ■ Butoanele de comandă

1234

Led de funcţionare
Se aprinde în timpul operaţiunilor.
Se aprinde intermitent când 
apare un cod de verificare sau 
la activarea dispozitivului de 
protecţie.

1 Butonul ON/OFF (Pornit / Oprit)
Porneşte unitatea când îl apăsaţi şi opreşte unitatea când îl apăsaţi din nou.

2 Buton de setare
Setează temperatura fixată în modul normal.
Modifică fiecare setare din modul de funcţionare, modul de viteză a ventilatorului sau modul de direcţie a 
curentului de aer.

3 Butonul de oprire programată
Programarea pentru oprire.

4 Buton de meniu
Selectează modul de funcţionare, viteza ventilatorului sau direcţia curentului de aer.
De fiecare dată când se apasă butonul, indicatorul se afişează după cum urmează:
• Funcţiile de selectare a vitezei ventilatorului sau direcţiei curentului de aer nu sunt afişate la toate modelele 

de unităţi interioare.

Modul de 
funcţionare 

normală

Selectarea 
modului de 
funcţionare

Selectarea 
vitezei 

ventilatorului

Selectarea 
direcţiei 

curentului de 
aer

 ■ Indicatoarele
Toate simbolurile de pe afişaj sunt prezentate în scop explicativ. Niciun mod de funcţionare nu poate fi utilizat 
cât timp „SETTING” (Se configurează) se aprinde intermitent.

2
3 4
5
6

10

15

11

12
13
7

8 19

14

1 Indicatorul modului de funcţionare
Arată modul de funcţionare selectat.

2 Indicatorul comenzii centralizate
Se afişează atunci când aparatul de aer 
condiţionat este acţionat prin comandă 
centralizată şi utilizat cu dispozitive de comandă 
centralizată cum ar fi telecomanda pentru 
comandă centralizată.
Dacă utilizarea telecomenzii normale nu este 
acceptată de dispozitivul de comandă centralizată, 

 se aprinde intermitent atunci când se apasă 
butonul de pornire/oprire, MODE sau TEMP. de pe 
telecomandă, iar butoanele nu funcţionează.
(Setările care pot fi configurate cu telecomanda 
diferă în funcţie de modul dispozitivului de 
comandă centralizată. Pentru detalii, consultaţi 
manualul proprietarului al telecomenzii pentru 
comandă centralizată.)

3 Indicatorul SETTING (configurare)
Arată faptul că modelul este verificat automat 
după decuplarea unei siguranţe sau altă 
problemă.

4 Indicator de revizie
Se afişează atunci când dispozitivul de protecţie 
se află în funcţiune sau când apare o problemă 
care trebuie verificată.

5 Indicatorul probei de funcţionare
Afişat în timpul probei de funcţionare.

6 Indicatorul temperaturii fixate
Este afişată temperatura selectată.

7 Indicator de balansare
Afişat în timpul mişcării în sus/în jos a lamelei.

8 Indicatorul poziţiei lamelei
Arată poziţia lamelei.

9 Indicatorul de blocare a lamelei
Afişat atunci când unitatea este un model la 
care lamela este blocată.
(Numai în cazul unităţilor tip casetă cu 4 căi şi 
casetă compactă cu 4 căi.)

10 Indicatorul de viteză a ventilatorului
Indică viteza selectată a ventilatorului.

Automat
Redusă
Redusă +
Medie
Medie +
Ridicată
Fix

11 Indicatorul opririi programate
Atunci când apare o problemă, se afişează un 
cod de verificare.

12 Indicatorul de preîncălzire
Afişat dacă este activat modul de încălzire sau 
este iniţiat ciclul de dezgheţare.
Atunci când se afişează acest indicator, 
ventilatorul unităţii interioare se opreşte sau 
funcţionează în modul de ventilaţie.

13 Indicatorul modului Standby
Arată faptul că aparatul de aer condiţionat 
SMMS (super modular tip multi-sistem) nu poate 
efectua operaţiunea de răcire dacă o altă unitate 
interioară funcţionează în modul de încălzire 
sau nu poate efectua operaţiunea de încălzirea 
dacă o altă unitate funcţionează în modul de 
răcire; arată că aparatul de aer condiţionat 
cu recuperator de căldură tip multi-sistem nu 
poate efectua operaţiunea de încălzire sau 
răcire pentru că temperatura exterioară nu se 
încadrează în intervalul de funcţionare.

14 Indicatorul senzorului telecomenzii
Afişat dacă senzorul telecomenzii este utilizat.

15 Simbol de avertizare
Se afişează atunci când se emite un cod de 
avertizare.
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4 Funcţionarea
Atunci când aparatul de aer condiţionat este folosit pentru prima dată sau dacă se modifică setările, urmaţi 
procedurile de mai jos. La următoarea utilizare, atunci când apăsaţi butonul ON/OFF (pornire/oprire), aparatul de 
aer condiţionat porneşte cu setările pe care le-aţi ales.

 ■ Din standby
Niciun mod de funcţionare nu poate fi utilizat cât timp „SETTING” (Se configurează) se aprinde intermitent.

CERINŢĂ

•  Lăsaţi întrerupătorul alimentat cu curent pe durata funcţionării.
•  Atunci când utilizaţi aparatul de aer condiţionat după o perioadă îndelungată de nefuncţionare, lăsaţi întrerupătorul 

alimentat cu curent timp de cel puţin 12 ore înainte de a pune în funcţiune aparatul de aer condiţionat.
•  După alimentare, telecomanda poate fi folosită după circa 1 minut.

Aceasta nu reprezintă o defecţiune.

 ■ Funcţionarea
În funcţie de modelul unităţii interioare, unele moduri de funcţionare nu sunt disponibile.

Buton de meniu Buton de setare Butonul ON/OFF 
(Pornit / Oprit)

1 Butonul ON/OFF (Pornit / Oprit)
Apăsaţi acest buton pentru a aprinde ledul de 
funcţionare şi pentru a porni operaţiunile.
În timpul încălzirii
• Aerul încălzit este degajat după un interval 

de preîncălzire de 3-5 minute, cu ventilatorul 
unităţii interioare oprit.

2 Selectaţi modul de funcţionare
Apăsaţi de mai multe ori butonul Meniu pentru a 
selecta modul de funcţionare.
• Modul de funcţionare din momentul respectiv se 

aprinde intermitent.
De fiecare dată când apăsaţi butonul de setare, 
modul de funcţionare şi simbolul aferent se 
schimbă în ordinea următoare:

Încălzire Dezumidificare Răcire
(eliminarea umidităţii)

Ventilator

• Pentru tipul duct ascuns în tavan cu presiune statică 
ridicată, funcţia „  Dezumidificare” nu este disponibilă.

• Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de 30 de 
secunde, modul de funcţionare se închide.

3 Selectaţi viteza ventilatorului
Apăsaţi de mai multe ori butonul Meniu pentru a 
selecta modul de viteză a ventilatorului.
• Indicatorul vitezei actuale a ventilatorului se 

aprinde intermitent.
De fiecare dată când apăsaţi butonul de setare, 
viteza ventilatorului şi indicatorul aferent se 
schimbă în ordinea următoare:
• Viteza care poate fi selectată diferă în funcţie de 

unităţile interioare conectate.
• Viteza „  Auto” nu poate fi selectată în 

modul Ventilator.
• În cazul modelelor la care este posibilă setarea 

vitezei ventilatorului, se afişează FIX „ ”.
• Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de 30 de 

secunde, modul de viteză a ventilatorului se închide.
• Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de 30 de 

secunde, modul de funcţionare se închide.

4 Selectaţi temperatura
Apăsaţi butonul de setare pentru a regla 
temperatura.
• Temperatura poate fi setată în intervalul 18°C - 29°C.
• Temperatura poate fi reglată în trepte de 0,5°C.

OBSERVAŢIE
În timpul răcirii
Funcţionarea începe în aproximativ 1 minut.
În timpul încălzirii
• Aparatul de aer condiţionat poate continua să 

funcţioneze în modul ventilator timp de circa 30 de 
secunde după oprirea încălzirii.

• Aerul încălzit este degajat după un interval de 
preîncălzire de 3-5 minute, cu ventilatorul unităţii 
interioare oprit.
(Indicatorul de preîncălzire „ ” se afişează pe ecranul 
telecomenzii.)

Senzorul de temperatură detectează temperatura 
aerului recirculat la unitatea interioară, care poate 
diferi faţă de temperatura reală a încăperii, în funcţie 
de condiţiile de instalare. Temperatura setată vizează 
temperatura încăperii.

5 Funcţia de oprire programată
Oprirea programată: Unitatea interioară se opreşte la ora fixată.

1,3 2

1 Butonul de oprire programată
Apăsaţi butonul de oprire programată în timp ce aparatul de aer condiţionat funcţionează.
• „ ”, ledul „OFF”, „SETTING” şi indicatorul orei de oprire se aprind intermitent.

2 Selectaţi ora de oprire programată
Apăsaţi butonul de setare pentru a fixa ora.
• Ora de oprire programată se poate fixa în intervale de 0,5h (30 min), 1 oră, 2 ore  până la 24 de ore.
• Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de 30 de secunde, setarea opririi programate se anulează.

3 Apăsaţi butonul de oprire programată.
Textul „SETTING” dispare, indicatorul orei nu se mai aprinde intermitent şi rămâne aprins constant, iar 
cronometrul pentru oprirea programată porneşte.
• Indicatorul orei de oprire programată este afişat în valori descrescătoare (numărătoare inversă).

 ■ Anularea opririi programate

1 Apăsaţi butonul de oprire programată.
Indicatorul orei dispare.

OBSERVAŢIE

• Chiar dacă porniţi sau opriţi aparatul de aer condiţionat de la butonul ON/FF (pornire/oprire) în timp ce oprirea 
programată este deja fixată, aceasta nu se anulează.

– 10 –19-RO 20-RO



6 Direcţia lamelei
OBSERVAŢIE

Pentru o încălzire/răcire mai eficientă, modificaţi 
unghiul lamelei pentru fiecare mod de funcţionare.

Proprietăţile aerului: Aerul rece coboară, aerul cald 
se ridică.

 ATENŢIE
Orientaţi lamela pe orizontală în timpul răcirii
Dacă lamela este orientată în jos în timpul răcirii, pe 
suprafaţa grilei de evacuare a aerului sau a lamelei se 
poate forma condens, care poate picura.

OBSERVAŢIE

• Dacă lamela este orientată pe orizontală în timpul 
răcirii, pe suprafaţa aparatului tip dulap sau a lamelei 
se poate forma condens, care poate picura.

• Dacă lamela este orientată pe orizontală în 
timpul încălzirii, temperatura din încăpere poate fi 
neuniformă.

• Nu mişcaţi lamela cu mâna.
• În caz contrar, se poate produce o defecţiune.
• Folosiţi telecomanda pentru a regla unghiul.

 Pentru a seta direcţia lamelei şi 
balansarea automată

1 Apăsaţi de mai multe ori butonul Meniu şi selectaţi 
modul de direcţie a curentului de aer, care se va 
aprinde intermitent. 
După aceea, apăsaţi de mai multe ori butonul de 
setare pentru a afişa direcţia lamelei, după cum se 
arată în imaginea de mai jos.
• Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de 30 de 

secunde, modul de direcţie a curentului de aer 
se închide.

 Pentru încălzire
Lamela poate fi reglată în şase trepte.
Orientaţi lamela în jos. Dacă nu este orientată 
în jos, aerul cald poate să nu ajungă la nivelul 
podelei.

Iniţial (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Balansare

Mod de 
funcţionare Direcţii disponibile

ÎNCĂLZIRE, 
VENTILATOR (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

 Pentru răcire
Lamela poate fi reglată în patru trepte.
Orientaţi lamela pe orizontală. Dacă lamela este 
orientată în jos, pe suprafaţa grilei de evacuare a 
aerului se poate forma condens, care poate picura.

Iniţial (1) (2) (3) (4)

Balansare

Mod de funcţionare Direcţii disponibile

RĂCIRE, 
DEZUMIDIFICARE, (1)  (2)  (3)  (4)

 Pentru ventilator
Lamela poate fi reglată în şase trepte.
Selectaţi o direcţie a curentului de aer.

 ■ Balansarea automată
Indicatorul de BALANSARE  este afişat, iar 
lamela începe să se balanseze.

Se repetă

 ■ Tip casetă cu 4 căi
 În timpul răcirii

Orientaţi lamela pe orizontală.

 În timpul încălzirii
Orientaţi lamela în jos.

• Lamela se închide automat în momentul opririi 
unităţii.

• În modul de preîncălzire, lamela este orientată în 
sus.
Indicatorul de balansare apare pe ecranul 
telecomenzii chiar şi în modul de preîncălzire, 
dar balansarea porneşte numai după finaliazrea 
procesului de preîncălzire.

 ■ Tip casetă cu 2 căi
 În timpul răcirii

Orientaţi lamela pe orizontală pentru a distribui aerul 
rece în întreaga încăpere.

 În timpul încălzirii
Orientaţi lamela în jos pentru a dirija aerul încălzit spre 
podea.

 ■ Tip casetă cu 1 cale (seria SH)
 În timpul răcirii

Orientaţi lamela pe orizontală pentru a distribui aerul 
rece în întreaga încăpere.

 În timpul încălzirii
Orientaţi lamela în jos pentru a dirija aerul încălzit spre 
podea.

• Lamela se închide automat în momentul opririi 
unităţii.

• În modul de preîncălzire, lamela este orientată în 
sus.
Indicatorul de balansare apare pe ecranul 
telecomenzii chiar şi în modul de preîncălzire, 
dar balansarea porneşte numai după finaliazrea 
procesului de preîncălzire.
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 ■ Tip cu instalare sub tavan
Reglare pe verticală

 În timpul răcirii
Orientaţi lamela pe orizontală pentru a distribui aerul 
rece în întreaga încăpere.

 În timpul încălzirii
Orientaţi lamela în jos pentru a dirija aerul încălzit spre 
podea.

• Lamela se închide automat în momentul opririi 
unităţii.

• În modul de preîncălzire, lamela este orientată în 
sus.
Indicatorul de balansare apare pe ecranul 
telecomenzii chiar şi în modul de preîncălzire, 
dar balansarea porneşte numai după finaliazrea 
procesului de preîncălzire.

Reglarea curentului de aer orizontal
Pentru a modifica direcţia fluxului de aer orizontal, 
orientaţi lamelele verticale din grila orizontală în 
direcţia dorită.

OBSERVAŢIE

• Dacă grila orizontală este orientată în jos în modul 
RĂCIRE, pe suprafaţa aparatului sau pe lamelă se 
pot forma picături de apă care pot cădea.

• Dacă grila orizontală este orientată orizontal în 
modul ÎNCĂLZIRE, este posibil ca încăperea să nu 
fie încălzită uniform.

 ■ Tip cu instalare pe pardoseală
Reglare pe verticală

 În timpul răcirii
Mişcaţi lamela cu mâna şi orientaţi-o pe orizontală 
pentru a distribui aerul rece în întreaga încăpere.

 În timpul încălzirii
Mişcaţi lamela cu mâna şi orientaţi-o în jos pentru a 
dirija aerul încălzit spre podea.

Reglarea pe orizontală

 Dirijarea fluxului de aer în direcţii diferite
Ridicaţi uşor lamelele verticale şi orientaţi-le în 
direcţiile dorite.

1

2

În acest caz, nu utilizaţi funcţia 
de balansare automată.

Modificarea unghiului lamelei

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Lamelă LamelăGrilă de aer verticală

Lamelele pot fi reglate în 8 poziţii în care sunt incluse 
cele 5 lamele. Atunci când modificaţi unghiul lamelei, 
ţineţi de mijlocul lamelei şi mişcaţi-o uşor.
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 Schimbarea grilei de evacuare a 
aerului

Pentru a schimba grila de evacuare a aerului, urmaţi 
procedura de mai jos:

1 Scoateţi cele două şuruburi de fixare a 
grilei de evacuare a aerului. (Şuruburile de 
fixare se vor refolosi.)

2 Introduceţi mâna în grila de evacuare şi 
trageţi-o uşor în sus, apoi desprindeţi-o din 
clema de pe partea din spate.

3 Ridicaţi şi scoateţi grila de evacuare.

4 Întoarceţi grila şi montaţi-o la loc pe 
unitatea principală.
Asiguraţi-vă că cele patru cleme 
(2 pe spate şi 2 pe laterale, în partea de jos) 
sunt bine prinse în poziţiile de montare.

5 Fixaţi grila de evacuare cu şuruburile 
de fixare pe care le-aţi scos anterior şi 
strângeţi şuruburile pentru a vă asigura că 
grila nu se va desprinde.

 ■ Tip dulap cu instalare pe 
pardoseală
 În timpul răcirii

Mişcaţi lamela cu mâna şi orientaţi-o pe orizontală 
pentru a distribui aerul rece în întreaga încăpere.

 În timpul încălzirii
Mişcaţi lamela cu mâna şi orientaţi-o în jos pentru a 
dirija aerul încălzit spre podea.

7 Instalarea
 ■ Locul de instalare

• Evitaţi instalarea lângă aparate emiţătoare de unde de înaltă frecvenţă.
• Nu se recomandă instalarea în uzine de produse chimice, cum ar fi uzinele de producţie a agenţilor frigorifici pe 

bază de dioxid de carbon lichefiat.
• Nu instalaţi aparatul de aer condiţionat în locuri în care se află pilitură de fier sau de alte metale. Dacă pilitura de 
fier sau de alte metale aderă la sau se depune pe piesele interne ale aparatului, acesta se poate aprinde spontan 
şi se poate declanşa un incendiu.

• Aparatul se poate defecta în anumite locuri, cum ar fi:
• Zone în care există cantităţi mari de stropi sau vapori de ulei (inclusiv ulei de maşină)
• Zone din apropierea oceanelor, în care aerul are conţinut ridicat de sare, etc.
• Izvoare termale care degajă gaze sulfuroase etc.
• Locuri cu aciditate sau alcalinitate ridicată. (de exemplu, locuri în care se pulverizează în mod frecvent soluţie 

dezinfectantă)
Pentru utilizarea în locuri enumerate mai sus sunt necesare operaţiuni de întreţinere şi piese speciale. Pentru 
detalii, contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.

• Lăsaţi spaţiu suficient în jurul orificiilor de admisie şi evacuare ale unităţii exterioare, pentru a nu împiedica 
ventilaţia.

• Evitaţi locurile în care rafalele puternice de vânt pot sufla în orificiile de admisie şi evacuare ale unităţii exterioare.
• În locurile cu ninsori abundente, montaţi o copertină sau un suport pentru a proteja unitatea exterioară împotriva 

zăpezii. Pentru detalii, contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.
• Asiguraţi-vă că apa provenită de la unitatea exterioară este evacuată în locuri cu scurgere corespunzătoare.
• Asiguraţi-vă că filtrul de aer este montat la unitatea interioară. În caz contrar, praful se poate depune pe 

schimbătorul de căldură sau pe alte componente ale aparatului de aer condiţionat şi poate cauza scurgeri de apă.
• Lăsaţi o distanţă de cel puţin 1 m între aparatul de aer condiţionat/telecomandă şi televizor sau aparatul radio. 

În cazul nerespectării acestei măsuri de precauţie, se pot produce bruiaje vizuale sau sonore.
• Lăsaţi o distanţă de cel puţin 1,5 m între grila de evacuare a aerului şi alarma de incendiu. În cazul nerespectării 

acestei măsuri de precauţie, este posibil ca alarma să nu funcţioneze corect sau să nu detecteze că s-a produs 
un incendiu.

 ■ Aveţi grijă la zgomotul de funcţionare!
• Amplasaţi unitatea într-un loc suficient de sigur, astfel încât zgomotul şi vibraţiile să nu se amplifice.
• Dacă vreun obiect este aşezat lângă grila de evacuare a unităţii exterioare, zgomotul se poate amplifica.
• Aveţi grijă ca vecinii să nu fie deranjaţi de curentul de aer rece/cald sau de zgomotul produs de unitatea 

exterioară în timpul evacuării aerului.
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8 Observaţii despre funcţionare şi performanţă
 ■ Verifi carea înainte de 
funcţionare

• Lăsaţi întrerupătorul alimentat cu curent timp de cel 
puţin 12 ore înainte de punerea în funcţiune.

• Asiguraţi-vă că este bine conectat cablul de 
împământare.

• Asiguraţi-vă că filtrul de aer este montat la unitatea 
interioară.

 ■ Parametrii de încălzire
• Pentru încălzire se foloseşte un sistem cu pompă de 

căldură, care colectează căldura din aerul exterior şi 
o eliberează în încăpere. Atunci când temperatura 
aerului exterior scade, capacitatea de încălzire a 
unităţii se reduce.

• Atunci când temperatura exterioară este scăzută, 
se recomandă să folosiţi şi un alt echipament de 
încălzire.

 ■ Dezgheţarea în timpul 
încălzirii

• Dacă pe unitatea exterioară se formează gheaţă 
în timpul operaţiunii de încălzire, dezgheţarea este 
efectuată automat (timp de aproximativ 
2 – 10 minute), pentru a creşte efectul de încălzire.

• Ventilatorul unităţii interioare este oprit în timpul 
dezgheţării.

 ■ Protecţia de 3 minute
Unitatea exterioară nu funcţionează timp de circa 
3 minute după ce aparatul de aer condiţionat este 
repornit imediat după ce a fost oprit sau după pornirea 
alimentării electrice. Această funcţie are rolul de a 
proteja sistemul.

 ■ Pană de curent
• În cazul unei pene de curent, toate operaţiunile sunt 

oprite.
• Pentru a relua operaţiunile, apăsaţi butonul ON/OFF 

(pornire/oprire).

 ■ Rotirea ventilatorului unei 
unităţi interioare oprite

• Atunci când alte unităţi interioare sunt în funcţiune, 
ventilatoarele unităţilor interioare aflate în modul 
standby se rotesc timp de câteva minute aproximativ 
o dată pe oră, pentru a proteja aparatele.

 ■ Dispozitivul de protecţie 
(presostat pentru presiune 
înaltă)

Presostatul pentru presiune înaltă opreşte automat 
aparatul de aer condiţionat atunci când apare o 
suprasarcină.
Dacă dispozitivul de protecţie intră în funcţiune, 
unitatea se opreşte, iar ledul de funcţionare se aprinde 
intermitent.
Atunci când dispozitivul de protecţie intră în funcţiune, 
pe ecranul telecomenzii se afişează indicatorul  şi 
codul de verificare.
Dispozitivul de protecţie poate intra în funcţiune în 
următoarele situaţii:

În timpul răcirii
• Orificiul de admisie sau evacuare al unităţii exterioare 

este blocat.
• Rafale puternice de vânt suflă în dreptul orificiului de 

evacuare al unităţii exterioare.

În timpul încălzirii
• Atunci când s-au depus cantităţi prea mari de praf 

sau impurităţi pe filtrul de aer al unităţii interioare.
• Orificiul de evacuare al unităţii interioare este blocat.

OBSERVAŢIE

Atunci când dispozitivul de protecţie intră în funcţiune, 
opriţi alimentarea cu curent, eliminaţi cauza şi reporniţi 
aparatul.

 ■ Operaţiunile de răcire/încălzire
Fiecare unitate poate fi controlată individual. Totuşi, unităţile interioare conectate la aceeaşi unitate exterioară nu 
pot efectua simultan operaţiunile de răcire şi încălzire.
Atunci când încercaţi o operaţiune simultană, unităţile interioare aflate în modul de răcire sunt oprite, iar indicatorul 
de pregătire a operaţiunii  este afişat pe ecranul telecomenzii.
O unitate interioară care se află în modul de încălzire continuă să funcţioneze.
Atunci când încercaţi o operaţiune fără setările configurate , indicatorul de pregătire a operaţiunii  se afişează pe 
ecranul telecomenzii, iar operaţiunea se opreşte.
Dacă operaţiunea este fixată la răcire sau încălzire de către administratorul aparatului de aer condiţionat, numai 
setările configurate vor fi aplicate operaţiunii.

 ■ Caracteristicile încălzirii
• Aerul nu este degajat imediat după pornirea operaţiunii de încălzire.

Aerul încălzit este degajat după 3-5 minute (în funcţie de temperatura încăperii/temperatura exterioară), după ce 
se încălzeşte schimbătorul de căldură al unităţii interioare.

• Atunci când temperatura exterioară creşte, unitatea exterioară se poate opri.
• Atunci când o unitate interioară funcţionează în modul de încălzire, unitatea exterioară direcţionează agentul 

frigorific către celelalte unităţi interioare care nu funcţionează. Prin urmare, celelalte unităţi interioare pot emite 
zgomote sau suprafaţa exterioară a acestora se poate încălzi.

• Dacă unitatea funcţionează în modul Ventilator în timp ce unitatea din altă încăpere funcţionează în modul 
Încălzire, ventilatorul nu funcţionează.

 ■ Anularea funcţiei NFC (eticheta NFC)
Comunicarea NFC este activată în momentul livrării din fabrică, dar efectuarea probei de funcţionare poate fi 
dezactivată cu ajutorul unui smartphone.
Pentru mai multe amănunte, adresaţi-vă distribuitorului de la care aţi achiziţionat aparatul.
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9 Sugestii pentru reducerea consumului de 
energie şi funcţionarea în condiţii optime 

10 Întreţinerea

Pentru reducerea consumului de energie şi funcţionarea la parametri optimi în modul de răcire şi încălzire
Curăţaţi des filtrele de aer
• Filtrele înfundate reduc capacitatea de răcire/încălzire.

Verificaţi 
periodic!

Nu utilizaţi temperaturi prea joase pentru răcire/
temperaturi prea ridicate pentru încălzire

 AVERTIZARE
Nu vă expuneţi corpul direct la aerul rece pentru o 
perioadă mare de timp şi nu vă răciţi excesiv.
Starea fizică vă poate fi afectată şi vă puteţi îmbolnăvi.

• Temperaturile prea joase/prea ridicate dăunează 
sănătăţii.
Aveţi grijă mai ales la persoanele cu handicap/
vârstnice şi copii.

Nu utilizaţi 
temperaturi prea 

joase pentru 
răcire!

Închideţi ferestrele şi uşile
• Nu lăsaţi aerul încălzit/răcit să iasă din încăpere.

Închideţi

Răciţi/încălziţi încăperea uniform
• Reglaţi direcţia fluxului de aer cu ajutorul lamelei.

Expunerea îndelungată la fluxul de aer direct 
dăunează sănătăţii.

Condiţiile de funcţionare ale aparatului de aer condiţionat
Pentru o performanţă corespunzătoare, utilizaţi aparatul de aer condiţionat în următoarele condiţii de temperatură:

Funcţionare în modul de răcire

Temperatură exterioară : -5°C - 52°C (temperatură indicată de termometrul uscat)

Temperatura încăperii : 21°C - 32°C (temperatură indicată de termometrul uscat), 15°C - 24°C 
(temperatură indicată de termometrul umed)

[ATENŢIE]
Umiditatea relativă a încăperii: mai puţin de 80%. Dacă aparatul de aer 
condiţionat funcţionează la valori mai mari decât cea indicată, pe suprafaţa 
aparatului de aer condiţionat ar putea să apară condens.

Funcţionare în modul de 
încălzire

Temperatură exterioară : -25°C - 15,5°C (temperatură indicată de termometrul umed)

Temperatura încăperii : 15°C - 28°C (temperatură indicată de termometrul uscat)

Dacă aparatul de aer condiţionat este utilizat în afara condiţiilor de mai sus, dispozitivul de protecţie se poate activa.

 AVERTIZARE
Pentru întreţinerea zilnică, inclusiv pentru curăţarea filtrului de aer, adresaţi-vă tehnicianului de service 
calificat, mai ales în cazul modelelor următoare:

• Tip casetă cu 4 căi
• Tip casetă compactă cu 4 căi
• Tip casetă cu 2 căi
• Tip casetă cu 1 căi
• Tip cu instalare sub tavan
• Tip duct ascuns în tavan, standard
• Tip duct ascuns în tavan, presiune statică ridicată
• Tip cu admisie de aer proaspăt
• Tip duct slim
• Tip cu instalare pe pardoseală

 ATENŢIE
Nu apăsaţi butoanele cu mâinile ude.
În caz contrar, se pot produce electrocutări.

Curăţarea filtrelor de aer
• Dacă pe telecomandă este afişat simbolul filtrului, curăţaţi filtrele de aer.
• Adresaţi-vă tehnicianului de service calificat pentru curăţarea filtrelor în cazul modelelor enumerate în lista de 
avertizare de la începutul acestui capitol.
• Filtrele înfundate pot reduce capacitatea de răcire sau încălzire.
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 Tip dulap cu instalare pe 
pardoseală

1 Apăsaţi uşor în jos pe partea superioară a 
grilei de admisie a aerului, apoi trageţi-o 
spre dumneavoastră pentru a o demonta.

2 Scoateţi filtrul de aer din interiorul grilei de 
admisie a aerului.

3 Aspiraţi praful sau curăţaţi-l cu o perie.
• Dacă este foarte murdar, îl puteţi curăţa mai 

eficient prin spălare cu apă caldă şi detergent 
neutru.

• După spălare, clătiţi-l bine şi lăsaţi-l să se usuce 
la umbră.

• Montaţi la loc filtrul de aer curăţat.

 Tip cu instalare îngropată la 
nivelul podelei

1 Apăsaţi pe clema filtrului de aer de pe 
panoul frontal (partea inferioară).

2 Trageţi filtrul de aer spre dumneavoastră 
pentru a-l scoate.

Panoul frontal 
(inferior)
Butonul filtrului de aer

3 Aspiraţi praful sau curăţaţi-l cu o perie.
• Dacă este foarte murdar, îl puteţi curăţa mai 

eficient prin spălare cu apă caldă şi detergent 
neutru.

• După spălare, clătiţi-l bine şi lăsaţi-l să se usuce 
la umbră.

• Montaţi la loc filtrul de aer curăţat.

 ■ Curăţarea unităţii interioare şi 
a telecomenzii

• Adresaţi-vă tehnicianului de service calificat pentru 
curăţarea unităţilor interioare în cazul modelelor 
enumerate în lista de avertizare de la începutul 
acestui capitol.

• Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată.
Nu folosiţi detergenţi acizi sau alcalini.

• Dacă unitatea este foarte murdară, ştergeţi-o cu o 
lavetă înmuiată în apă călduţă.
(Nu ştergeţi telecomanda cu apă.)

• Nu folosiţi benzină, diluant, praf de curăţat, lavete 
impregnate cu substanţe chimice etc., deoarece 
acestea pot cauza deformarea sau deteriorarea 
unităţii.

 ■ Dacă unitatea nu va fi  folosită 
mai mult de o lună

• Lăsaţi ventilatorul pornit pentru jumătate de zi, 
pentru a usca interiorul.

• Opriţi alimentarea electrică.
• Curăţaţi filtrul de aer, apoi montaţi-l la loc.

 ■ Inspecţia periodică
• După o perioadă îndelungată de utilizare, părţile 

componente se pot deteriora sau defecta, evacuarea 
apei se poate realiza cu dificultate din cauza căldurii, 
umezelii, prafului sau utilizării generale.

• Pe lângă întreţinerea obişnuită, se recomandă să 
îi solicitaţi distribuitorului de la care aţi achiziţionat 
unitatea să efectueze o inspecţie (contra cost).

 ATENŢIE
• Curăţaţi schimbătorul de căldură cu un aparat de 

curăţat cu presiune.
Dacă folosiţi un detergent din comerţ (puternic 
alcalin sau acid) pentru curăţare, suprafaţa tratată 
a schimbătorului de căldură se va deteriora, iar 
capacitatea de autocurăţare se poate reduce. Pentru 
detalii, contactaţi departamentul nostru de vânzări 
sau distribuitorul de la care aţi achiziţionat unitatea.

 ■ Înaintea sezonului rece
Solicitaţi-i unui tehnician de service calificat să 
cureţe tava de colectare.

 ATENŢIE
Curăţarea tăvii de colectare
Dacă nu este curăţată, tava de colectare se poate 
umple cu
impurităţi, iar apa se poate prelinge pe tavan sau pe 
podea.

Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi unitatea 
timp de peste o lună
(1) Activaţi modul „Ventilator”.

Lăsaţi ventilatorul să 
funcţioneze pentru o 
jumătate de zi pentru a usca 
interiorul complet.

(2) Opriţi aparatul de aer 
condiţionat şi opriţi 
întrerupătorul.

Verificări înainte de funcţionare
(1) Verificaţi dacă filtrele de aer sunt instalate.
(2) Verificaţi dacă grila de evacuare sau de admisie 

este blocată.
(3) Porniţi întrerupătorul.
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11 Aspecte de verifi cat la apariţia anumitor situaţii
Verificaţi aspectele descrise mai jos, înainte de a solicita reparaţii sau service.

Problemă Cauză

N
u 

re
pr

ez
in

tă
 o

 d
ef

ec
ţiu

ne
.

Unitate 
exterioară

• Unitatea evacuează ceaţă albă 
şi rece sau apă.

• Ventilatorul unităţii exterioare se opreşte automat şi efectuează 
operaţiunea de dezgheţare.

• Uneori, se aude un zgomot de 
pierdere de aer.

• Electrovalva funcţionează în momentul pornirii sau opririi operaţiunii de 
dezgheţare.

Unitate 
interioară

• Uneori, se aude un fâsâit. • Când unitatea începe să funcţioneze, în timpul funcţionării sau imediat 
după oprire, poate fi auzit un sunet asemănător celui produs de curgerea 
apei, iar zgomotul de funcţionare poate deveni mai puternic în primele 
2-3 minute de după pornire.
Acestea sunt sunetele produse de circulaţia agentului frigorific sau de 
evacuarea dezumidificatorului.

• Se aude un pocnet uşor. • Acest sunet este produs atunci când schimbătorul de căldură etc. se dilată 
şi se contractă uşor în urma schimbărilor de temperatură.

• Aerul evacuat miroase urât. • Aparatul de aer condiţionat atrage mirosurile din pereţi, covoare, 
îmbrăcăminte, ţigări sau produse cosmetice.

• Indicatorul „ ” este aprins. • Atunci când operaţiunea de răcire nu poate fi efectuată din cauză că altă 
unitate interioară efectuează operaţiunea de încălzire.

• Indicatorul „ ” este aprins. • Atunci când ventilatorul se opreşte pentru a evita curentul de aer rece la 
pornirea operaţiunii de încălzire.

• Unitatea interioară aflată în 
standby (alimentată electric, 
dar nepusă în funcţiune) emite 
un zgomot sau evacuează 
aer rece.

• Din cauza faptului că agentul frigorific circulă temporar pentru a se evita 
rămânerea uleiului sau a agentului frigorific în unitatea interioară aflată în 
standby, se poate auzi sunetul aferent sau se poate evacua abur alb atunci 
când unitatea interioară funcţionează în modul HEAT (încălzire) şi aer rece
atunci când funcţionează în modul COOL (răcire).

• Atunci când aparatul de aer condiţionat este 
alimentat cu curent, se aude „tic-toc”.

• Sunetul este produs atunci când ventilul de laminare intră în funcţiune în 
momentul alimentării cu curent.

• Ecranul LCD devine neclar atunci când îl atingeţi. • LCD poate fi neclar pentru un timp scurt din cauza electricităţii statice.
• Ventilatorul şi lamelele unităţii interioare se 

mişcă atunci când unitatea nu este în funcţiune.
• Uneori, are loc funcţionarea intermitentă a ventilatorului cu lamelele 

deschise pentru a se controla recuperarea agentului frigorific al unităţii 
neutilizate.

Ve
rifi

ca
ţi 

di
n 

no
u.

Se opreşte automat. • Oprirea programată este activată?

Nu funcţionează.

• A avut loc o pană de curent?
• Alimentarea electrică este oprită?
• A sărit siguranţa sau a decuplat disjunctorul?
• Dispozitivul de protecţie a intrat în funcţiune? (Ledul de funcţionare se 

aprinde.)
• Pornirea programată este activată? (Ledul de funcţionare se aprinde.)
• Răcirea şi încălzirea sunt selectate simultan?

(Indicatorul „ ” este aprins pe ecranul telecomenzii.)
• Temperatura aerului exterior este în afara intervalului de valori ale 

temperaturii de funcţionare?

Aerul nu este răcit sau încălzit suficient.

• Orificiul de admisie sau evacuare al unităţii exterioare este blocat?
• Este deschisă vreo uşă sau vreo ferestră?
• Filtrul de aer este înfundat cu praf?
• Lamela unităţii interioare este fixată în poziţia corectă?
• Treapta de viteză a ventilatorului este setată la „Redusă” sau „Medie”, iar 

modul de funcţionare este setat la „Ventilator”?
• Temperatura fixată este cea corespunzătoare?
• Răcirea şi încălzirea sunt selectate simultan?

(Indicatorul „ ” este aprins pe ecranul telecomenzii.)
• Temperatura aerului exterior este în afara intervalului de valori ale 

temperaturii de funcţionare?

 ATENŢIE
Dacă apare vreuna dintre următoarele situaţii, opriţi întrerupătorul şi contactaţi imediat distribuitorul:
• Întrerupătorul nu funcţionează normal.
• Siguranţa principală sare des sau disjunctorul declanşează des.
• În interiorul aparatului de aer condiţionat ajung impurităţi sau apă.
• Atunci când aparatul de aer condiţionat nu funcţionează nici după ce a fost eliminată cauza care a condus la 

activarea dispozitivului de protecţie.
• Se observă alte condiţii neobişnuite.

 ■ Confi rmarea şi verifi carea

Dacă apare vreo problemă la 
aparatul de aer condiţionat, 
indicatorul de oprire programată 
afişează alternativ codul de verificare 
şi numărul unităţii interioare la care a 
apărut problema.

Cod de verificare Numărul unităţii interioare la 
care a apărut problema.

 ■ Istoricul problemelor apărute şi confi rmarea
Dacă apare vreo problemă la aparatul de aer condiţionat, puteţi verifica istoricul problemelor.
(În istoric sunt păstrate până la 4 probleme.)
Istoricul poate fi verificat în timpul funcţionării sau după oprirea funcţionării.
• Dacă verificaţi istoricul în timpul funcţionării cu oprire programată, oprirea programată va fi anulată.

Procedură Descrierea funcţionării

1

Ţineţi apăsat butonul de oprire programată timp de 
peste 10 secunde; indicatoarele se afişează sub forma 
unei imagini care arată faptul că aparatul a intrat în 
modul istoricul problemelor. 
Dacă este afişat mesajul [  Service check] (Revizie), 
aparatul intră în modul istoricul problemelor.
• [01: Ordinea în istoricul problemelor] apare în zona 

de afişare a temperaturii.
• Indicatorul de oprire programată afişează alternativ 

[codul de verificare] şi [numărul unităţii interioare] la 
care a apărut problema.

2

Cu fiecare apăsare a butonului de setare, problemele 
memorate în istoric sunt afişate în ordine.
Problemele memorate în istoric sunt afişate de la 
[01] (cea mai recentă) la [04] (cea mai veche).

 ATENŢIE
În modul istoricul problemelor, NU ţineţi apăsat butonul 
Menu (Meniu) mai mult de 10 secunde; în caz contrar, 
se vor şterge toate problemele din istoricul unităţii 
interioare.

31 23

După ce aţi finalizat verificarea, apăsaţi butonul 
ON/OFF pentru a reveni la modul normal.
• Dacă aparatul de aer condiţionat se află în funcţiune, 

nu se va opri nici după apăsarea butonului ON/OFF 
(Pornire/oprire). Pentru a-l opri, apăsaţi din nou 
butonul ON/OFF (Pornire/oprire).
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12 Specifi caţii

Model
Nivelul de zgomot (dBA)

Greutate (kg)
Răcire Încălzire

MMY-MUP0801HT8P-E
MMY-MUP0801HT8JP-E 75 76 228

MMY-MUP1001HT8P-E
MMY-MUP1001HT8JP-E 77 77 228

MMY-MUP1201HT8P-E
MMY-MUP1201HT8JP-E 79 81 228

MMY-MUP1401HT8P-E
MMY-MUP1401HT8JP-E 79 82 228

MMY-MUP1601HT8P-E
MMY-MUP1601HT8JP-E 83 86 312

MMY-MUP1801HT8P-E
MMY-MUP1801HT8JP-E 84 89 312

MMY-MUP2001HT8P-E
MMY-MUP2001HT8JP-E 86 90 334

MMY-MUP2201HT8P-E
MMY-MUP2201HT8JP-E 86 90 356

MMY-MUP2401HT8P-E
MMY-MUP2401HT8JP-E 86 90 356

Declaraţie de conformitate

Producător: Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

Deţinător TCF: TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S
Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

Declară prin prezenta că echipamentul descris mai jos:

Denumire generică: Aparat de aer condiţionat

Model/tip: MMY-MUP0801HT8P-E, MMY-MUP1001HT8P-E, MMY-MUP1201HT8P-E, 
MMY-MUP1401HT8P-E, MMY-MUP1601HT8P-E, MMY-MUP1801HT8P-E, 
MMY-MUP2001HT8P-E, MMY-MUP2201HT8P-E, MMY-MUP2401HT8P-E

MMY-MUP0801HT8JP-E, MMY-MUP1001HT8JP-E, MMY-MUP1201HT8JP-E, 
MMY-MUP1401HT8JP-E, MMY-MUP1601HT8JP-E, MMY-MUP1801HT8JP-E, 
MMY-MUP2001HT8JP-E, MMY-MUP2201HT8JP-E, MMY-MUP2401HT8JP-E

Denumire comercială: Aparat de aer condiţionat super modular tip multi-sistem

Respectă prevederile directivei Maşini (Directive 2006/42/EC) şi reglementările transpuse în legislaţia naţională

Respectă prevederile următoarelor standarde armonizate:
EN 378-2: 2008+A2: 2012

OBSERVAŢIE

Prezenta declaraţie devină nulă dacă se efectuează modifi cări de ordin tehnic sau operaţional fără acordul 
producătorului.
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