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"MONO SPLIT" 



 

Nr. model SEER(W/W) SCOP(W/W) Nivel energie-răcire Nivel energie-încălzire 

BDEU 090/BDEU 091 6.1 3.8 A++ A 

BDEU 120/BDEU 121 6.1 3.8 A++ A 

BDEU 180/BDEU 181 6.1 3.8 A++ A 

BDEU 240/BDEU 241 6.1 
 

3.8 A++ A 
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Cuprins 



• Pentru a garanta funcționarea normală a aparatului, citiți cu atenție manualul înainte de instalare și 
încercați să instalați aparatul respectând cu strictețe instrucțiunile din acest manual. 

• Nu permiteți intrarea aerului în sistemul de răcire și nu evacuați agentul frigorific când mutați 
aparatul de aer condiționat. 

• Legați corect aparatul de aer condiționat la împământare. 
• Verificați cu atenție cablurile și conductele, asigurându-vă că sunt conectate corect și ferm înainte de a 

conecta aparatul de aer condiționat la rețeaua electrică. 
• Este necesară montarea unei siguranţe automate. 
• După instalare, poprietarul trebuie să utilizeze aparatul de aer condiționat corect, conform acestui 

manual. 
• Siguranța unității interioare: 3,15A 250V. 
• Pentru modele de 9k,12k,18k, siguranța unității exterioare: 20A 250V. 
• Pentru modele de 24k,30k,24k*;30k*, siguranța unității exterioare: 32A 250V. 
• În cablajul fix trebuie încorporat un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) de peste 10mA în 

conformitate cu reglementările naționale 
• Avertisment: Pericol de șoc electric, rănire sau moarte: Deconectați toate sursele de alimentare cu 

electricitate înainte de a efectua reparații. 

• Lungimea maximă a conductei de conectare dintre unitatea interioară și cea exterioară este de 5 metri. 
Dacă distanța este mai mare, eficiența aparatului de aer condiționat va fi afectată. 

• Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, 
senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau instruite 
corespunzător cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele 
implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de 
copii nesupravegheați. 

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. 
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, de 

agentul său de service sau de alte persoane calificate pentru a evita pericolele. 

• Bateriile din telecomandă trebuie reciclate sau depozitate la deșeuri în mod corect. Depozitarea la 
deșeuri a bateriilor uzate --- depozitați bateriile la punctele de colectare selectivă a deșeurilor. 

• Aparatul trebuie montat astfel încât să fie posibilă deconectarea totală de la sursa de alimentare, cu 
separarea completă a contactelor tuturor polilor conform categoriei III de condiții, iar aceste mijloace 
trebuie încorporate în cablajul fix conform regulilor de cablare. 

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, de 
agentul său de service sau de alte persoane calificate pentru a evita pericolele. 

• Mijlocul de deconectare de la sursa de alimentare trebuie încorporat în cablajul fix și trebuie să aibă o 
separare a contactelor cu tăiere în aer de cel puțin 3mm în fiecare conductor activ (fază).( Dacă un 
aparat staționar nu este dotat cu un cablu cu ștecher sau cu alte mijloace de deconectare de la sursa 
de alimentare care să ofere o separare completă a contactelor tuturor polilor conform categoriei III de 
condiții, instrucțiunile vor prevedea ca mijloacele de deconectare să fie încorporate în cablajul fix 
conform regulilor de cablare.) 

• Aparatul va fi instalat în conformitate cu reglementările naţionale de cablare. 

• Aparatul de aer condiționat trebuie instalat de persoane profesioniste sau calificate. 
• Aparatul nu trebuie instalat într-o spălătorie. 

 
Instrucțiuni privind siguranța 



 

Notă 

• La încărcarea sistemului cu agent frigorific, acesta trebuie să fie în stare lichidă, dacă sistemul 
folosește agent frigorific R407C sau R410a.În caz contrar, compoziția chimică a lichidului de răcire 
(R407C sau R410a) din sistem se poate schimba, afectând performanțele aparatului de aer 
condiționat. 

• În funcție de tipul agentului frigorific (R410a, valoarea GWP este 1975), presiunea din conductă 
poate fi foarte înaltă, așadar se va avea grijă la instalarea și repararea aparatului. 

 • În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, de 
agentul său de service sau de alte persoane calificate pentru a evita pericolele. 

 • Aparatul de aer condiționat trebuie instalat de un tehnician profesionist. 

 • Temperatura din circuitul de răcire este înaltă; cablul de conectare trebuie ferit de tubul de cupru. 

Presetare 

Înainte de folosirea aparatului de aer condiționat, verificați și presetați următoarele: 
• Presetarea telecomenzii 

După fiecare încărcare sau schimbare a bateriilor telecomenzii, telecomanda presetează automat pompa de căldură. Dacă 
aparatul de aer condiționat achiziționat este doar cu răcire, poate fi folosită şi telecomanda pompei de căldură .  

• Funcția de iluminare a fundalului telecomenzii(opțională) 

Țineți apăsat orice buton al telecomenzii pentru a activa iluminarea de fundal. Aceasta se oprește automat după 10 secunde. 

Notă: Iluminarea fundalului este o funcție opțională. 

• Presetarea repornirii automate 

Aparatul de aer condiționat are o funcție de repornire automată. 

 
Protecția mediului 

Acest aparat este produs din materiale reciclabile sau refolosibile. Trebuie depozitat la deșeuri conform reglementărilor locale. 
Înainte de depozitarea la deșeuri, tăiați cablul de alimentare astfel încât aparatul să nu poată fi refolosit. 
Pentru informații detaliate privind manipularea și reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale care organizează 
colectarea selectivă a deșeurilor sau magazinul din care ați cumpărat aparatul. 

DEPOZITAREA LA DEȘEURI A APARATULUI 

Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2002/96/CE, Deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE). 

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer pe 
teritoriul UE. Pentru a preveni afectarea mediului și sănătății umane în urma depozitării 
necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova refolosirea 
sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul uzat, folosiți sistemele de 
returnare și colectare sau contactați magazinul din care ați cumpărat produsul. Acestea 
pot prelua produsul și îl pot recicla protejând mediul. 

 
Pregătiri înainte de utilizare 



 

 

  

Folosiți o sursă de alimentare care 
respectă cerințele de pe plăcuța de 
identificare. În caz contrar, există pericol de 
defectare sau incendiu. 

Feriți de murdărie întrerupătorul sursei de 

alimentare sau ștecherul. Conectați cablul de 
alimentare ferm și corect; în caz contrar, există 
pericol de șoc electric sau de incendiu din 
cauza contactului insuficient. 

Nu folosiți întrerupătorul sursei de alimentare și 

nu scoateți ștecherul pentru a opri aparatul în 
timpul funcționării. Pericol de incendiu din cauza 
scânteii etc. 

   
Nu răsuciți, trageți sau presați cablul de 
alimentare; în caz contrar, cablul se poate 
defecta. Cablul defect poate provoca un șoc 
electric sau un incendiu. 

Nu introduceți bețe sau obiecte similare în 
unitate. Pericol de rănire din cauza turației mari 
a ventilatorului. 

Expunerea prelungită la aerul rece este 
dăunătoare pentru sănătate. Este recomandabil 
ca fluxul de aer să fie deviat spre întreaga 
încăpere. 

   
În cazul funcționării defectuoase, opriți aparatul 
cu telecomanda înainte de a-l deconecta de 
sursa de alimentare. 

Nu reparați aparatul pe cont propriu. În cazul 
reparării incorecte, există pericol de șoc 
electric etc. 

Nu orientați fluxul de aer spre arzătoare și 
mașini de gătit cu gaz. 

  

 
Este responsabilitatea utilizatorului să se 
asigure că aparatul este împământat conform 
normelor și reglementărilor locale de către un 
tehnician autorizat. 

Nu atingeți butoanele cu mâinile ude. Nu amplasați obiecte pe unitatea exterioară. 

 

Atenționări privind siguranța 

Simbolurile din acest manual de utilizare și întreținere au semnificațiile de mai jos. 

Asiguraţi-vă că nu faceţi acest lucru. Împământarea este esențială. 

Atenție la astfel de situații. Avertisment: Manipularea incorectă poate 
avea consecințe grave, cum ar fi moartea, 
vătămarea gravă etc. 



 

Identificarea componentelor 

Unitate interioară 

Intrare aer 

Panou frontal 

Panou afișaj 

Panou urgență 

Ieșire aer 

Lamelă de reglare pe 
verticală 

Lamelă de reglare pe 
orizontală 

Filtru de aer 

Telecomandă 

Intrare aer 

Unitate exterioară 
Conducte și cablu 

de alimentare 

Furtun de scurgere 

Notă: În modul de funcționare RĂCIRE 
sau DEZUMIDIFICARE, se va scurge 
apă din condens. 

Ieșire aer 

Figurile din acest manual reprezintă vederea exterioară a unui model standard. Prin urmare, este 

posibil ca forma să difere față de aparatul dvs. de aer condiționat. 



 

Prezentarea afișajului 

Indicator de temperatură 

Afișează temperatura setată. 
După 200 de ore de funcționare, afișează FC pentru a vă reaminti să curățați filtrul. 
După curățarea filtrului, apăsați butonul de resetare a filtrului aflat în unitatea interioară, în 

spatele panoului frontal pentru a reseta afișajul. (optional) 

Indicator de funcționare 

Se aprinde când aparatul de aer condiţionat funcționează. 
Clipește în timpul dezghețării. 

Indicator cronometru 

Se aprinde când ați setat cronometrul. 

Indicator SLEEP 

Se aprinde în modul Sleep. 

Indicator compresor 

Se aprinde când compresorul este pornit. 

Receptor semnal 

Buton de urgență 

PORNIT/OPRIT    Permite pornirea sau oprirea aparatului de aer condiţionat prin 
apăsarea butonului. 

Simbolurile pot să difere între modele, însă funcțiile sunt similare. 



 

Telecomandă 

Telecomandă 

Telecomanda transmite semnale către sistem. 

BUTON PORNIT/OPRIT 
Apăsați acest buton pentru a porni aparatul 
conectat la priză sau pentru a-l opri în timp 
ce funcționează. 

BUTON SELECŢIE MOD FUNCŢIONARE 
Apăsați acest buton pentru a selecta modul de funcţionare. 

BUTON VENTILATOR 
Folosiți-l pentru a selecta succesiv viteza ventilatorului 
- automată, ridicată medie sau redusă. 

BUTOANE DE REGLARE A 
TEMPERATURII ÎNCĂPERII 

Folosite pentru a regla temperatura încăperii, 
cronometrul și ora. 

BUTON SMART 
Folosit pentru a accesa direct modul de funcționare pe 
bază de algoritm fuzzy, indiferent dacă unitatea este 
pornită sau oprită. 

BUTON OSCILARE 
Folosit pentru oprirea sau pornirea oscilației 
lamelei de reglare pe verticală și reglarea direcției 
fluxului de aer în sus sau în jos. 

BUTON SLEEP 
Folosit pentru activarea sau anularea modului Somn. 

BUTON IFEEL(opțional) 

Apăsați acest buton pentru a porni modul I FEEL. Apăsați 
acest buton minim 5 secunde pentru a opri modul I FEEL 
(în modul I feel, aparatul de aer condiționat folosește 
senzorul din telecomandă în locul senzorului din aparat. La 
folosirea modului I FEEL, se recomandă amplasarea 
telecomenzii astfel încât unitatea interioară să primească 
semnal în condiții bune.) 

BUTON SUPER 
Utilizat pentru pornirea sau oprirea răcirii/încălzirii 
rapide. 
(Răcirea rapidă folosește viteza înaltă a ventilatorului 
și setează automat temperatura la 18 °C; încălzirea 
rapidă folosește viteza automată a ventilatorului și 

setează automat temperatura la 32 °C) 
BUTON CEAS 

Folosit pentru setarea orei curente. BUTON STINGERE 
Când apăsați acest buton, afișajul unității interioare 
se va stinge. Apăsați orice buton pentru a reporni 
afișajul. 

BUTON CRONOMETRU PORNIT/OPRIT 

Folosit pentru activarea sau anularea modului Cronometru. 

Simboluri de pe LCD: 

Transmitere semnal Indicator răcire Viteză automată ventilator Indicator Inteligent 

Indicator Sleep Indicator Dezumidificare Viteză ridicată ventilator Afișează cronometrul setat 
 

Afișează ora curentă 
Indicator numai ventilator Viteză medie ventilator Ifeel 

Indicator încălzire Afișează temperatura setată Viteză redusă ventilator Indicator Super 

Notă: Toate modurile și funcțiile vor fi explicate detaliat în paginile următoare. 



 

Telecomanda 

Telecomanda 

• Introducerea bateriilor 

Scoateţi capacul bateriilor în direcţia indicată de săgeată. 

Introduceţi baterii noi asigurându-vă că semnele (+) şi (-) de pe 
baterii sunt orientate corect. 

Montați la loc capacul glisându-l în poziţia iniţială. 

Notă: 

• Utilizaţi 2 baterii LR03 AAA (1,5 volţi). Nu utilizaţi baterii reîncărcabile. Înlocuiți 
bateriile cu baterii noi de același tip când afișajul devine slab. 

• Păstrare și sfaturi privind utilizarea telecomenzii 

Telecomanda poate fi păstrată într-un suport montat pe perete. 

Notă: Suportul telecomenzii este o componentă opțională. 

• Mod de utilizare 

Pentru a controla aparatul de aer condiţionat, 
îndreptaţi telecomanda spre receptorul de semnal. 
Telecomanda va controla aparatul de aer 
condiționat de la o distanță de până la 7m dacă o 
îndreptați spre receptorul de semnal al unității 
interioare. 

Receptor semnal 



 

Interval de temperaturi disponibile 

*ÎNCĂLZIRE, RĂCIRE 18°C~32°C 

DEZUMIDIFICARE -7 ~ 7 

NUMAI VENTILATOR nu se poate seta 

Instrucțiuni de utilizare 

Moduri de funcționare 

Selectarea modului de funcţionare 

La fiecare apăsare a butonului MOD, modul de funcționare se 
schimbă succesiv: 

RĂCIRE DEZUMIDI
FICARE 

NUMAI 
VENTILATOR 

ÎNCĂLZIRE 

Modul Încălzire NU este disponibil la aparatele de aer condiționat care au numai funcție de răcire. 

Mod VENTILATOR 

La fiecare apăsare a butonului ”VENTILATOR”, viteza 
ventilatorului se schimbă succesiv: 

PORNIT/OPRIT 

Ridicată Medie Automată Redusă 

În modul ”NUMAI VENTILATOR”, sunt disponibile doar vitezele "Ridicată" 
 ”Medie” și "Redusă". În modul ”DEZUMIDIFICARE”, viteza ventilatorului este setată 

implicit ca ”AUTOMATĂ”, iar butonul ”VENTILATOR” nu este funcțional. MOD VENTILATOR 

OSCILARE SLEEP SUPER Setarea temperaturii 

Apăsați o dată pentru a crește temperatura cu 1 °C 
SMART 
 
 
 

IFEEL STINGERE 
 

Apăsați o dată pentru a scădea temperatura cu 1 °C 

CRONOMETRU 

PORNIT 

CRONOMETRU 

OPRIT 
CEAS 

Notă: Modul Încălzire NU este disponibil la modelele care au numai funcție de 
răcire. Notă:În modul "Dezumidificare", puteți folosi telecomanda pentru a 
reduce sau crește temperatura cu până la 7°C  dacă resimțiți un disconfort. 

Pornirea 

Apăsați butonul ; când aparatul primește semnalul, 
indicatorul FUNCȚIONARE al unității interioare se aprinde. 

Modurile de funcționare OSCILARE, SMART, CRONOMETRU PORNIT, CRONOMETRU OPRIT, CEAS, 
SLEEP și SUPER vor fi descrise în paginile următoare. 

• Când schimbați modurile în timpul funcționării, este posibil ca unitatea să nu răspundă imediat. Așteptați 3 minute. 

• În modul de încălzire, fluxul de aer nu pornește de la început. După 2-5 minute, fluxul de aer va porni când temperatura schimbătorului de 
căldură interior crește. 

• Așteptați 3 minute înainte de a reporni aparatul. 



 

 

Controlul vertical al fluxului de aer (folosind telecomanda) 

Folosiți telecomanda pentru a regla după dorință unghiul fluxului de aer. 

Flux de aer oscilant 
 

Apăsați o dată butonul ”OSCILARE” pentru ca lamela de reglare 
pe verticală să oscileze automat în sus și în jos. 

Dorit direcția fluxului de aer 
 

Apăsați din nou butonul ”OSCILARE” când lamela ajunge la unghiul 
dorit. 

Controlul orizontal al fluxului de aer (manual) 

Rotiți manual tijele lamelelor de reglare pe 
orizontală pentru a schimba direcția 
orizontală a fluxului de aer. 

 
Notă: Forma unității poate să difere de modelul 
aparatului dvs. de aer condiționat. 

 tijele lamelelor de reglare pe 
orizontală 

  Nu rotiți manual lamelele de reglare pe verticală, în caz contrar este posibil să funcționeze defectuos. În acest caz, opriți 
mai întâi unitatea și deconectați-o de la sursa de alimentare, apoi reconectați-o la sursa de alimentare. 

 Este recomandabil să nu lăsați lamela de reglare pe verticală înclinată în jos perioade lungi de timp în modul RĂCIRE sau 
DEZUMIDIFICARE pentru a preveni picurarea apei din condens. 

 

Mod de funcționare Direcția fluxului de 
aer 

RĂCIRE, 
DEZUMIDIFICARE 

orizontal 

*ÎNCĂLZIRE, 
NUMAI 

VENTILATOR 

în jos 

Instrucțiuni de utilizare 

Controlul direcției fluxului de aer 

Controlul direcției fluxului de aer 

Fluxul de aer este reglat automat pe verticală la un anumit unghi 
în funcție de modul de funcționare selectat la pornirea unității. 

Direcția fluxului de aer poate fi de 
asemenea reglată după dorință, 
apăsând butonul ”OSCILARE” al 
telecomenzii. 

OSCILARE 

*Modul de încălzire este disponibil numai pentru modelele cu pompă de căldură. 



 

 

Mod SMART 

Apăsați butonul SMART pentru ca unitatea să intre direct în modul SMART (pe bază de algoritm fuzzy), 
indiferent dacă este pornită sau oprită. În acest mod, temperatura și viteza ventilatorului sunt reglate în funcție 
de temperatura reală din încăpere. 
 

Modul de funcționare și temperatura sunt stabilite în funcție de temperatura interioară 

Modele cu pompă de căldură   

 Temperatură interioară Mod de funcționare Temperatură țintă  

 21°C sau mai puțin ÎNCĂLZIRE 22°C  

 21°C-23°C NUMAI VENTILATOR   

 23°C-26°C DEZUMIDIFICARE Temperatura încăperii scade cu 
1,5 °C după 3 minute de 

funcționare 

 

 Peste 26°C RĂCIRE 26C  

Modele numai cu răcire   

 Temperatură interioară Mod de funcționare Temperatură țintă   

 23 °C sau mai puțin NUMAI VENTILATOR   

 23C -26C DEZUMIDIFICARE Temperatura încăperii scade cu 
1,5 °C după 3 minute de 

funcționare 

 

 Peste 26C RĂCIRE 26C  

    

 Butonul SMART nu are efect în modul SUPER. 

 Apăsați butonul MOD pentru a anula modul SMART. 

Notă: Temperatura, fluxul de aer și direcția acestuia sunt controlate automat în modul SMART. Pentru 
Pornit/Oprit, puteți să alegeți între -2 și 2; dacă resimțiți în continuare un disconfort, pentru invertor 
puteți să alegeți între –7 și 7. 
 

Operațiuni posibile în modul  SMART 

Senzație buton procedură de reglare 

Disconfort din 
cauza fluxului de 
aer inadecvat. 

 

Viteza ventilatorului interior alternează între 
Ridicată, Medie și Redusă la fiecare apăsare a 

acestui buton. 

Disconfort din 
cauza direcției 
inadecvate a 
fluxului de aer. 

 

Apăsați-l o dată pentru ca lamela de reglare pe 
verticală să oscileze și să modifice direcția 
verticală a fluxului de aer. Apăsați-l din nou 
pentru a opri oscilarea. Pentru detalii despre 
modificarea direcției fluxului de aer pe 
orizontală, consultați pagina anterioară. 

Buton CEAS 

Puteți să reglați ora apăsând butonul CEAS și folosind apoi 

butoanele   și   pentru a regla ora corectă, apoi apăsați  
din nou butonul CEAS pentru a seta ora. 

 

Instrucțiuni de utilizare 

 



 

 

Mod CRONOMETRU 

Folosiți butoanele CRONOMETRU PORNIT/OPRIT înainte de a pleca de acasă, astfel încât 
atunci când vă întoarceți să aveți o temperatură confortabilă în încăpere. De asemenea, 
noaptea puteți să setați cronometrul de oprire pentru a dormi confortabil. 
 

► Setarea funcției CRONOMETRU PORNIT 

Butonul CRONOMETRU PORNIT poate fi folosit pentru ca aparatul să pornească la ora 
dorită.  

i) Apăsați butonul CRONOMETRU PORNIT; când afișajul LCD indică "ON 12:00", apăsați butoanele   

sau  pentru a selecta ora la care doriți să pornească aparatul. 

 

 

Apăsați o dată butonul  sau  pentru a crește sau reduce ora cu câte 1 minut. 

Apăsați butonul  sau  timp de 2 secunde pentru a crește sau reduce ora cu câte 10 minute. 

Apăsați mai mult timp butonul  sau   pentru a crește sau reduce ora cu câte 1 oră. 
 

Notă: Dacă nu setați ora în interval de 10 secunde de la apăsarea butonului CRONOMETRU PORNIT, telecomanda 
va ieși automat din modul CRONOMETRU PORNIT. 

 

ii) După afișarea orei dorite pe afișajul LCD, apăsați butonul CRONOMETRU PORNIT pentru a o 
confirma. 

Va fi emis un semnal sonor. 
”ON” încetează să mai clipească. 

Indicatorul CRONOMETRU de pe unitatea interioară se aprinde. 

iii) Cronometrul setat este afișat timp de 5 secunde, apoi pe afișajul LCD al telecomenzii va fi 
afișat ceasul. 

► Anularea funcției CRONOMETRU PORNIT 

Apăsați din nou butonul CRONOMETRU PORNIT Se emite un semnal sonor și indicatorul dispare, iar 
modul CRONOMETRU PORNIT este anulat. 

Notă: Funcția CRONOMETRU OPRIT se setează într-un mod similar. Aparatul se poate opri automat la ora 
setată de dvs. 

 

Instrucțiuni de utilizare 

 

Creștere 

Reducere 



 

Mod SLEEP 

 

Modul SLEEP poate fi setat în modul RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE sau DEZUMIDIFICARE. 

Această funcție creează un mediu mai confortabil pentru somn. 

În modul SLEEP, 

■ Aparatul se va opri automat după 8 ore de funcționare. 

■ Este selectată automat viteza joasă a ventilatorului. 

■ Temperatura setată va crește cu maxim 1 °C dacă aparatul funcționează continuu în 
modul de răcire timp de 1 oră, apoi rămâne constantă. 

■ Temperatura setată se va reduce cu maxim 3 °C dacă aparatul funcționează continuu 
în modul de încălzire timp de 3 ore, apoi rămâne constantă. 

Notă: În modul de răcire, dacă temperatura camerei este de 26°C sau mai mare, temperatura setată nu se 

va modifica.  

Notă: Încălzirea NU este disponibilă la aparatele de aer condiționat care au numai funcție de răcire. 

Notă: Apăsați butonul SUPER, SMART, MOD, SLEEP SAU VENTILATOR pentru a anula modul SLEEP. 

 

Mod SUPER 
Mod SUPER răcire rapidă 

■  Modul SUPER este folosit pentru pornirea sau oprirea răcirii sau încălzirii rapide. 

Răcirea rapidă folosește viteza ridicată a ventilatorului, setând automat temperatura 
la 18°C; Încălzirea rapidă folosește viteza automată a ventilatorului, setând automat 

temperatura la 32 °C. 
■  Modul SUPER poate fi setat când aparatul funcționează sau este conectat la priză. 

■ În modul SUPER, puteți să setați direcția fluxului de aer sau cronometrul. Pentru a 
închide modul SUPER, apăsați butonul SUPER, MOD, VENTILATOR, 
PORNIT/OPRIT, SLEEP sau SETARE TEMPERATURĂ; afișajul va reveni la modul 
inițial. 

 
Notă: 
Butonul SMART nu este disponibil în modul SUPER. 
Aparatul va funcționa în modul SUPER timp de 15 minute dacă nu îl dezactivați apăsând oricare dintre 
butoanele menționate mai sus. 

 
încălzire rapidă 

 

Utilizarea fără telecomandă 

Dacă ați pierdut telecomanda sau dacă aceasta nu funcționează, parcurgeți etapele de mai jos. 

1 .Pornirea aparatului de aer condiționat: 

Deschideți panoul frontal (dacă este necesar) și apăsați butonul PORNIT/OPRIT cu un pix.Aparatul de aer 
condiționat va selecta apoi automat modul de funcționare în funcție de temperatura încăperii. 

2 .Oprirea aparatului de aer condiționat: 

Deschideți panoul frontal (dacă este necesar) și apăsați butonul PORNIT/OPRIT cu un pix. Notă: Nu apăsați prea 
mult timp butonul PORNIT/OPRIT; în caz contrar, aparatul de aer condiționat poate să funcționeze defectuos. 

Sfaturi pentru economisirea energiei 

Dacă intrarea și ieșirea aerului sunt blocate, transferul de temperatură al aparatului de aer condiționat va fi afectat, iar aparatul poate să se defecteze. Când 
aparatul de aer condiționat funcționează în modul Răcire în timpul zilei, folosiți un parasolar sau o draperie pentru ca razele soarelui să nu intre în încăpere. 
Dacă razele soarelui ajung pe pereți și pe tavan, procesul de răcire a încăperii va dura mai mult. Curățați periodic filtrele de aer (la interval de circa două 
săptămâni) și mențineți filtrele de aer curate, pentru a asigura un transfer termic normal în unitatea interioară. 
Țineți ușa și ferestrele închise în timpul funcționării aparatului de aer condiționat. 

 

Instrucțiuni de utilizare 

Mod SLEEP 



 

Întreţinere 

Întreținerea panoului frontal Întreținerea filtrului de aer 

Deconectați aparatul de la sursa de alimentare 

Filtrul de aer trebuie curățat la fiecare 
200 de ore de funcționare. 

Curățați-l astfel: 

Opriți aparatul înainte de a-l 
deconecta de la sursa de 

alimentare. 

Opriți aparatul și demontați filtrul de 

aer. 

Apucați în poziția ”a” și trageți 
spre exterior pentru a demonta 
panoul frontal. 

Ștergeți-l cu o 
cârpă moale și 

uscată. 
1.Deschideţi panoul frontal. 

2.Apăsați ușor mânerul filtrului din față. 
3. Apucați mânerul și culisați afară filtrul. Curățați-l cu o cârpă 

uscată și moale. 

Folosiți o cârpă moale și 
umedă dacă panoul frontal 
este foarte murdar. 

Curățați și montați la loc filtrul de aer. 
Nu curățați aparatul cu substanțe 
volatile, cum sunt benzina sau alţi 

detergenţi de curăţire. 

Dacă murdăria este persistentă, 
folosiți o soluție de apă călduță 
cu detergent pentru spălare. 
După curățare, uscați-l bine la 
umbră. 

Nu pulverizați apă pe unitatea 

interioară. 

Închideți la loc panoul frontal. 
Pericol de șoc 
electric! 

Curățați filtrul de aer la fiecare două 
săptămâni dacă aparatul de aer 
condiționat funcționează într-un mediu 
extrem de prăfos. 

Montați la loc și închideți panoul frontal. 

Montați la loc și închideți panoul frontal apăsând 
în punctul ”b”. 



 

Condiții de funcționare  

 
Poluare fonică 

Dispozitivul de protecție se poate declanșa și poate 
opri aparatul în situațiile de mai jos. 

* Montați aparatul de aer condiționat pe un suport 
care să îi poată susține greutatea pentru a reduce 
zgomotul în timpul funcționării. ÎNCĂLZIRE Temperatura exterioară depășește 24°C 

Temperatura exterioară scade sub -10°C • Montați unitatea exterioară astfel încât aerul 
evacuat și zgomotul produs în timpul funcționării 
să nu deranjeze vecinii. 

Temperatura camerei depășește 27°C 

RĂCIRE Temperatura exterioară depășește *43°C 

Temperatura camerei este sub 21°C • Nu amplasați obstacole în fața orificiului de 
evacuare a aerului al unităţii exterioare; în caz 
contrar, nivelul zgomotului va crește. 

DEZUMIDIFI
CARE 

Temperatura camerei este sub 18°C 

Dacă aparatul de aer condiționat funcționează mult timp în modul 
RĂCIRE sau DEZUMIDIFICARE cu ușa sau fereastra deschisă, iar 
umiditatea relativă depășește 80%, este posibil să picure condens din 
orificiul de evacuare a aerului. 

 

Caracteristicile dispozitivului de protecție 

(1) Dispozitivul de protecție se va activa în următoarele cazuri. 

• Trebuie să așteptați 3 minute înainte de a o reporni unitatea după oprire sau după schimbarea modului în timpul 
funcționării. 

• Trebuie să așteptați 20 de secunde înainte de a porni unitatea după conectarea acesteia la sursa de alimentare. 
(2)* Dacă aparatul s-a oprit complet, apăsați butonul PORNIT/OPRIT pentru a-l reporni; cronometrul trebuie setat din 

nou dacă a fost anulat. 

 
Funcțiile modului ÎNCĂLZIRE 

Preîncălzire 

La începutul operației ÎNCĂLZIRE, fluxul de aer de la unitatea interioară pornește după 2-5 minute. 

Dezghețare 

În timpul operației de ÎNCĂLZIRE, aparatul se va dezgheța automat pentru a îmbunătăți eficiența. Această 

procedură durează de obicei 2-10 minute. În timpul dezghețării, ventilatorul se oprește. După terminarea 
dezghețării, revine automat la modul ÎNCĂLZIRE. 

 

Notă: Încălzirea NU este disponibilă la modelele care au numai funcție de răcire. 

 

Protecție 



 

Problemă Analiză 
Nu funcționează 

 

• Dacă dispozitivul de protecție sau siguranța s-a 
declanșat, așteptați 3 minute și reporniți aparatul. Este 
posibil ca dispozitivul de protecție să împiedice 
funcționarea aparatului.  

• Bateriile din telecomandă sunt descărcate 
• Verificați dacă aparatul este conectat corect la priză. 

Nu răcește sau nu 
încălzește 

 

• Filtrul de aer este murdar? 
• Intrările și ieșirile aparatului de aer condiționat sunt 

blocate? 
• Temperatura este setată corect? 
• Ușile sau ferestrele sunt deschise ? 

Nu răspunde la 
comenzi 

 

• În mediile cu interferențe puternice (electricitate statică 
excesivă sau fluctuații ale tensiunii de alimentare), 
aparatul poate să funcționeze anormal. Deconectați 
sursa de alimentare și reconectați-o după 2-3 secunde. 

Nu folosiți aparatul 
imediat 

 

• Dacă schimbați modul în timpul funcționării, va exista un 
decalaj de 3 minute. 

Miros ciudat 

 

• Mirosul poate să provină din alte surse, cum ar fi 
mobilier, țigări etc., acesta fiind aspirat și suflat de 
aparat. 

Sunet de apă care 
curge 

 

• Se datorează curgerii agentului frigorific în aparatul de 
aer condiționat. Nu reprezintă un motiv de îngrijorare. 

• Sunet de dezgheț în timpul modului de încălzire. 

Se aude un pârâit.  • Sunetul se poate datora dilatării sau contracției panoului 
frontal din cauza diferenței de temperatură. 

Din ieșirea pentru aer 
iese ceață 

 

• Ceața apare când aerul din încăpere devine foarte rece. 
Aceasta se datorează aerului rece suflat de unitatea 
interioară în modurile RĂCIRE sau DEZUMIDIFICARE. 

Indicatorul compresorului este aprins continuu, 
indicatorul de funcționare clipește și ventilatorul interior 
se oprește. 

• Unitatea trece de la modul de încălzire la modul de 
dezghețare. Indicatorul se va stinge și se va reveni la 
modul de încălzire. 

Remedierea problemelor 

Este posibil ca următoarele situații să se datoreze unor defecțiuni, verificați înainte de a apela la service. 



 

Instrucţiuni de instalare 

Diagramă de instalare 
Distanța de la tavan trebuie 
să depășească 200 mm  

Distanța de la perete 
trebuie să depășească 
50mm 

Distanța de la perete trebuie 
să depășească 50mm 

Distanța de la podea trebuie să 
depășească 2500mm. 

Distanța dintre perete și intrarea pentru 
aer trebuie să depășească 250mm 

Distanța dintre perete și 
intrarea pentru aer trebuie să 
depășească 250mm 

distanța dintre 
perete și ieșirea 
pentru aer trebuie 
să depășească 
500mm 

peste 250mm 
• Figura de mai sus este o reprezentare 

simplificată a unității, fiind posibil să nu semene 
cu unitatea pe care ați cumpărat-o. 

• Instalarea trebuie efectuată numai de către personal autorizat, 
conform standardelor naționale de cablare. 



 

Model 
Lungime max. permisă a 
conductei la livrare (m) 

Limită lungime 
conductă (m) 

Limită diferență 
elevație H (m) 

Cantitate necesară de agent 
frigorific suplimentar (g/m) 

5K~30K 5 15 5 20 

Instrucţiuni de instalare 

Selectați locul de instalare 

Unitate interioară 

Lungimea conductei 
este de max. 15 
metri. 

Locul de instalare a unității interioare 

• Într-un loc fără obstacole în apropierea ieșirii pentru aer și de unde aerul 
poate fi distribuit cu ușurință în întreaga încăpere. 

• Într-un loc în care conductele și orificiul din perete pot fi dispuse cu ușurință. 
• Păstrați distanțele necesare între unitate și tavan / perete, conform 

diagramei de instalare de pe pagina anterioară. 

• Într-un loc care să permită demontarea ușoară a filtrului de aer. 
• Mențineți unitatea și telecomanda la minim 1m de televizor, radio etc. 
• mențineți o distanță cât mai mare de lămpile fluorescente. 
• Nu amplasați obiecte pe intrarea pentru aer, pentru a nu obstrucționa 

aspirarea aerului. 
• Montați pe un perete suficient de rezistent pentru a susține greutatea 

unității. 
• Montați într-un loc care să nu amplifice zgomotul și vibrațiile din timpul 

funcționării. 
• Feriți de razele solare directe și de surse de încălzire. Nu amplasați 

materiale inflamabile sau aparate cu combustie pe unitate. 

Unitate exterioară 
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Unitate exterioară 

Lungimea conductei 
este de max. 15 
metri. 

Locul de instalare a unității exterioare  

• Un loc care să permită instalarea ușoară și să fie bine ventilat. 
• Evitați instalarea în zone în care pot să apară scurgeri de gaze 
inflamabile. 
• Păstrați distanța specificată până la perete. 

• Distanța dintre unitatea interioară și exterioară trebuie să fie de 5 
metri; poate fi extinsă până la 15 metri dacă se încarcă sistemul cu 
agent frigorific suplimentar. 

• Feriți unitatea exterioară de murdărie unsuroasă și 
evacuări de gaze de vulcanizare. 

• Evitați instalarea lângă drumuri de pe care poate fi stropită cu noroi. 

• O bază fixă care să nu amplifice zgomotul de funcționare. 
• Într-un loc în care ieșirea pentru aer să nu fie blocată. 
• Evitați instalarea în razele directe ale soarelui, într-un culoar, pe o 

alee îngustă sau lângă surse de căldură și ventilatoare de aerisire. 
Feriți-o de materiale inflamabile, vapori de ulei și zone umede sau 
denivelate. 
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Unitate interioară 



 

Instrucţiuni de instalare 

Instalarea unității interioare 

1. Instalarea plăcii suport 

• Alegeți locul de instalare a plăcii suport în funcție de amplasamentul unității interioare și direcția conductelor. 
• Aliniați placa suport în poziție orizontală folosind o nivelă sau un fir cu plumb. 
• Faceți găuri de 32mm adâncime în peretele pe care va fi fixată placa. 

• Introduceți diblurile din plastic în orificii și fixați placa de montare cu holșuruburile. 

• Verificați dacă placa de montare este bine fixată. Faceți apoi gaura pentru conducte. 

Holșurub 

Placă suport 

Notă: Forma plăcii dvs. suport poate să difere de cea de mai sus, însă metoda de instalare este similară. 
Notă: Așa cum se vede în figura de mai sus, placa suport se fixează în cele șase orificii potrivite pentru holșuruburi. 
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Manșon orificiu perete 
( tub din polipropilenă 
dură pregătit de 
utilizator) 

2. Faceți o gaură pentru conducte 

• Alegeți poziția găurii pentru conducte în funcție de amplasarea 
plăcii suport. 

• Faceți o gaură în perete. Gaura trebuie să fie înclinată ușor spre 
exterior. 

• Montați un manșon în gaura din perete pentru a proteja 
peretele. 

•    5mm 

(înclinată în jos) 

3. Instalarea conductelor unității interioare 

• Conductele (pentru lichid și pentru gaz) și cablurile pot fi trecute prin gaură atât dinspre exterior spre interior, cât și 
dinspre interior spre exterior, după conectarea acestora în interior. 

• Decideți dacă tăiați piesa de descărcare în funcție de direcția conductei (vezi figura de mai jos). 

Direcția conductei 

jgheab 

Piesă 
descărcare 

Tăiați piesa de descărcare 
de-a lungul jgheabului 

Notă: La montarea conductei în direcțiile 1, 2 sau 4, tăiați 
piesa de descărcare de pe baza unității interioare. 

• După conectarea conductelor, montați furtunul de scurgere. Conectați apoi cablurile de alimentare. După 
conectare, înfășurați conductele, cablurile și furtunul de scurgere cu material termoizolator. 



 

 

Racordarea conductelor: 
a. Conectați conductele unității interioare folosind două chei. Respectați cuplul de 

strângere indicat mai jos pentru a preveni deformarea și deteriorarea conectorilor și 
piulițelor. 

b. Strângeți în prealabil manual, apoi folosiți cheile. 

 

Model Dimensiune conductă Cuplu Lățime 
piuliță 

Grosime 
min. 

7,9,12,18K Latură lichid (  6mm sau 1/4 inci)  15-20N- m 17mm 0,5mm 

18*,22,24,30K Latură lichid (  9,53mm sau 3/4 inci)  30-35N- m 22mm 0,6mm 
7,9,12K Latură gaz (  9,53mm sau 3/8 inci)  30-35N- m 22mm 0,6mm 
12*,18K Latură gaz (  12mm sau 1/2 inci)  50-55N- m 24mm 0,6mm 
18*,22,24,30K Latură gaz (  16mm sau 5/8 inci)  60-65N- m 27mm 0,6mm 

Pentru modelele de climatizare tip T3, latura lichid 18K și 24K este (  6mm sau 1/4 inch), iar latura gaz este (  16mm sau 5/8 
inci). 
*Unitatea de 18K* este mai mare decât unitatea de 18K.Unitatea de 12K* este mai mare decât unitatea 
de 12K. 

înfășurat cu bandă matisată PVC. 

Izolare termică 

Conductă mare Tub termoizolator 

Conductă mică 

• Termoizolația conductelor: 

a. Amplasați furtunul de scurgere sub conducte. 

b. Materialul termoizolant folosește spumă de polietilenă de peste 6 mm 
grosime. 
Notă: Furtunul de scurgere este pregătit de utilizator. 

• Nu răsuciți sau presați conducta de scurgere. Nu scufundați capătul 
furtunului în apă. 

• Dacă prelungiți furtunul de scurgere, asigurați-vă că este bine izolat. 

• Când conductele sunt direcționate spre dreapta, conductele, cablul de 
alimentare și conducta de scurgere trebuie termoizolate și fixate pe spatele 
unității cu un sistem de fixare pentru conducte. 

Furtun de scurgere 
(pregătit de utilizator) 

Introduceți aici 

conduct
ă mare 

conduct
ă mică 

conductă 
mică. 

Agățați aici 
Bază Bază 

Bază 

Instrucţiuni de instalare 

Cablu de 

alimentare 

• Izolare termică a racordurilor 
conductelor: 

Înfășurați racordurile conductelor cu 
materiale termoizolatoare, apoi 
înfășurați-le cu bandă matisată PVC. 

Sistem fixare conducte Sistem fixare conducte 

A. Introduceți sistemul de fixare a conductelor în fantă. B. Presați pentru a agăța sistemul de fixat conducte pe bază. 

furtun de 
scurgere 

furtun de 
scurgere 

conduct
ă mare. 



 

 

 

Atenţie: 

1. Aparatului de aer condiționat îi trebuie conectat întotdeauna un circuit electric separat. Pentru detalii despre 

modul de cablare, consultați diagrama circuitului de pe interiorul ușiței de acces. 

2. Verificați dacă grosimea cablului respectă specificațiile sursei de alimentare. 

3. Verificați firele și asigurați-vă că sunt bine fixate după conectarea cablului. 

4. Montați întodeauna un întrerupător pentru scurgerea la pământ în zone ude sau umede. 

Specificațiile cablului 
 

Capacitate (Btu/h) Cablu de alimentare Cablu de conectare a 
alimentării 

 Tip Secțiune 
normală 

Tip Secțiune 
normală 

9K* H05VV-F 1,0/1,5mm
2
X3 H07RN-F 1,0/1,5mm

2
X4 

12K* H05VV-F 1,0/1,5mm
2
X3 H07RN-F 1,0/1,5mm

2
X4 

9K 12K H07RN-F 1,0mm
2
X3 H07RN-F 1,0mm

2
X5 

18K H05VV-F 
RVV 

1,5/2,5mm
2
X3 H07RN-F 1,5mm

2
X4 

24K 30K H07RN-F 2,5mm
2
X3 H07RN-F 0,75mm

2
X4 

22K* 24K* 30K* H07RN-F 2,5mm
2
X3 H07RN-F 2,5mm

2
X4 

NOTĂ: Modelele de 9K*,12K*,22K*,24K*sau 30K* sunt alimentate de la unitatea interioară. 

 
Atenție: 

Ștecherul trebuie să fie accesibil după instalarea aparatului, pentru a putea fi deconectat la nevoie. Dacă 
acest lucru nu este posibil, conectați la aparat un întrerupător cu doi poli și cu separare a contactelor de 
cel puțin 3 mm

2
 amplasat într-o locație accesibilă după instalare. 

Instrucţiuni de instalare 

Panou frontal 
Bornă (interior) 

Compartiment 

Unitate interioară 
Carcasă 

4. Conectarea cablului 

• Unitate interioară 

Conectați cablul de alimentare la unitatea interioară conectând 
cablurile la bornele de pe panoul de control conform conexiunii 
unității externe. 

Notă: La unele modele este necesară demontarea carcasei pentru conectarea cablului 
la bornele unității interioare. 
• Unitate exterioară 

1) Demontați ușița de acces de pe unitate deșurubând șurubul. 
Conectați cablurile la bornele de pe panoul de control după cum 
urmează. 

2) Fixați cablul de alimentare pe panoul de control 
folosind clema. 

3) Montați la loc ușița de acces folosind șurubul. 

4) În cazul unității de 24K, montați un întrerupător omologat între 
sursa de alimentare și unitate. Trebuie montat un dispozitiv de 
deconectare care să deconecteze toate cablurile de alimentare. 

Ușiță de acces 
Bornă (în interior) 

Unitate exterioară 

Figurile din acest manual reprezintă vederea externă a 
unui model standard. Prin urmare, este posibil ca forma să 
difere față de aparatul dvs. de aer condiționat. 



 

Instrucţiuni de instalare 
Diagramă de cablare 

Culoarea cablurilor și numărul bornelor trebuie să coincidă pe unitatea exterioară și pe unitatea interioară. 

• Model de 9K,12K 

Unitate interioară 
Bornă 

Unitate exterioară 
Bornă 

Unitate interioară 
Bornă 

Unitate exterioară 
Bornă 

Unitate interioară 
Bornă 

Unitate exterioară 
Bornă 

Galben/Verde 

Galben/Verde Maro 
Maro 

Maro 
Maro 

Cablu de conectare a alimentării 

albastru(gri) 
Cablu de conectare a 

alimentării Albastru albastru(gri) 
Gri Gri Albastru 

Albastru Maro 
Cablu de conectare a alimentării Albastru 

Maro 
GA/VE 

GA/VE 

Negru 

Negru 
Negru  Negru 

Galben/Verde Negru 

Negru 

Evaporator 
Evaporator 

Panou de control unitate interioară 
Panou de control unitate interioară 

Sursă de alimentare 

Sursă de alimentare 
Sursă de alimentare 

• Model de 18K,22K*,24K*,30K* • Model de 24K,30K 

Unitate interioară 

Bornă 
Unitate exterioară 

Bornă  

Unitate interioară 
Bornă Unitate exterioară 

Bornă 
Galben/Verde Negru Negru 

Cablu de conectare a alimentării 
Galben/Verde 

Maro 
Maro Albastru(Gri) 

Albastru(gri) 
Albastru(Gri) 

Albastru(Gri) 
Maro 

Negru Maro Galben/Verde 
Cablu de conectare a alimentării 

Galben/Verde 
Negru  

Sursă de alimentare 
Sursă de alimentare 

La modelele de 18K,22K*, 24K*, 30K* sursa de alimentare este conectată de la unitatea interioară cu un 
întrerupător. 

La modelele de 24K, 30K sursa de alimentare este conectată de la unitatea exterioară cu un întrerupător. 



 

Instrucţiuni de instalare 

Instalarea unității exterioare 
Placă de cauciuc (opțional) Se 

amplasează sub suportul piciorului 

1. Se montează orificiul și furtunul de scurgere (numai pentru modelul cu pompă 
de căldură) Unitatea exterioară produce condens în modul de încălzire. 
Pentru a nu deranja vecinii și a proteja mediul înconjurător, montați un orificiu 
de scurgere și un furtun de scurgere pentru a direcționa apa din condens. 
Montați orificiul de scurgere și șaiba de cauciuc pe șasiul unității exterioare, 
apoi conectați un furtun de scurgere la port conform figurii din dreapta. Șaibă 

Orificiu de scurgere 
Furtun de scurgere 
(pregătit de utilizator) 

2. Montați și fixați unitatea exterioară 

Fixați unitatea cu șuruburi și piulițe pe o podea plană și rezistentă. 
Dacă o instalați pe perete sau pe acoperiș, fixați bine suportul pentru a preveni 
deplasarea în urma vibrațiilor sau a vântului puternic. 

3. Racordarea conductelor la unitatea exterioară 

• Demontați capacele de pe supapa cu 2 căi și supapa cu 3 căi. 

• Conectați conductele la supapele cu 2 căi și 3 căi respectând cuplul specificat. 

4. Conectarea cablului la unitatea exterioară (vezi pagina anterioară) 

Evacuarea aerului 

Aerul umed rămas în circuitul de răcire poate afecta funcționarea compresorului. După conectarea unității interioare 
și exterioare, evacuați aerul și umezeala din circuitul de răcire folosind o pompă de vid, după cum se arată mai jos. 

Notă: Pentru a proteja mediul, nu eliberați agentul frigorific direct în aer. Consultați pagina următoare 
pentru etapele de evacuare a aerului. 

Pompă de vid 

unitate 
interioară 

Direcție curgere agent frigorific Supapă cu 2 căi Diagramă supapă cu trei căi 
Supapă cu 3 căi 

conectare la unitatea interioară 

(6) Deschideți cu 1/4 de tură 

(7) Rotiți pentru a deschide complet supapa poziție deschisă 

capac supapă (7) Rotiți pentru a deschide 

complet supapa axă 
(1) Rotire Orificiu de 

service 

(8) Strângere 

(1) Rotire 

ac 
(2) Rotire 

(8) Strângere Capac supapă (8) Strângere Conectare la unitatea exterioară 

capac orificiu de service Ventil 



 

Evacuarea aerului din tuburi: 

(1) Deșurubați și demontați capacele valvelor cu 2 și 3 căi. 

(2) Deșurubați și demontați capacul supapei de service. 

(3) Conectați furtunul flexibil al unei pompe de vid la supapa de service. 

(4) Porniți pompa de vid timp de 10-15 minute, până când obțineți un vid de 10 mm Hg. 

(5) Cu pompa de vid în funcțiune, închideți robinetul de joasă presiune de pe pompa de vid. Opriți apoi pompa 
de vid. 

(6) Deschideți cu 1/4 de tură supapa cu 2 căi, apoi închideți-o după 10 secunde. Verificați etanșeitatea tuturor 
îmbinărilor folosind săpun lichid sau un detector electronic de scurgeri. 

(7) Rotiți robinetele valvelor cu 2 și 3 căi pentru a le închide complet. Deconectați furtunul flexibil al pompei de 
vid. 

(8) Montați și strângeți capacele supapelor. 
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