INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A
TELECOMENZII

Vă mulţumim foarte mult pentru că aţi achiziţionat acest sistem de aer condiţionat. Vă
rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul şi să păstraţi acest
manual pentru consultarea ulterioare.
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Telecomandă
Telecomanda
Telecomanda transmite semnale către sistem.

2 POWER (PORNIRE/OPRIRE)

1 MODE (MOD)

Aparatul va fi pornit când este alimentat sau va fi oprit
când este în funcţiune, dacă apăsaţi acest buton.
SUPER
4 Se foloseşte pentru a porni sau a opri
răcirea/încălzirea rapidă.
(Răcirea rapidă funcţionează la o turaţie mare a
ventilatorului cu o temperatură de 16℃ setată
automat; încălzirea rapidă funcţionează la turaţie
automată a ventilatorului la o temperatură de
30℃ setată automat)

Apăsaţi acest buton pentru a selecta modul
de funcţionare.

3 FAN / LOCK (VENTILATOR / BLOCARE)
Este folosit pentru a selecta turaţia ventilatorului
în ordine automată, foarte mare, mare,
medie, redusă şi mică.
1
Apăsaţi acest buton o dată timp de aproximativ
3
5 secunde pentru a activa modul LOCK.
Apăsaţi încă o dată acest buton timp de
5
aproximativ 5 secunde pentru a-l opri.

5

7
9

11

14

15

SWING (BALEIERE)
Se foloseşte pentru a regla baleierea pe
verticală a fantei şi pentru a seta reglarea
dorită a direcţiei fluxului de aer în sus/în jos.
TEMP + -: Se foloseşte pentru a regla temperatura
şi temporizatorul, inclusiv în timp real.
SLEEP / DIMMER (MODUL DE REPAUS /
VARIATOR) - Se foloseşte pentru a seta sau a
anula funcţionarea în modul de repaus.
Apăsaţi acest buton o dată timp de
aproximativ 5 secunde pentru a activa modul
VARIATOR., apăsaţi încă o dată acest buton
timp de aproximativ 5 secunde pentru a-l opri.
TIMER ON / CLOCK (TEMPORIZATOR
PORNIT / CEAS) - Se foloseşte pentru a seta
16
sau a anula funcţionarea temporizatorului.
Apăsaţi acest buton timp de aproximativ 5
secunde pentru a porni modul Ceas.
FRESH / QUIET (AER PROASPĂT /
FUNCŢIONARE SILENŢIOASĂ)
Se foloseşte pentru a seta sau a anula
funcţionarea în modul de aer proaspăt.
Apăsaţi acest buton timp de aproximativ
5 secunde pentru a seta sau a anula
funcţionarea în mod silenţios.
Hinano / ECONOMY (Hinano / MOD
ECONOMIC) - Se foloseşte pentru a seta sau a
anula funcţionarea HiNano. Apăsaţi acest buton
timp de aproximativ 5 secunde pentru a seta sau
a anula funcţionarea în mod economic.
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MODE

4

ON / OFF

6

SUPER

7

9

8

10

11

12

14

13
15
FRESH

16

6

SWING (BALEIERE) (opţional) Se
foloseşte pentru a regla baleierea pe orizontală a
fantei de aer şi pentru a seta direcţia dorită a
fluxului de aer la stânga/dreapta.

8 AI SMART

Se foloseşte pentru a intra în modul de
inteligenţă artificială
Airflow Follow / Avoid You (Flux de aer care vă
10 urmăreşte / vă evită)Se foloseşte pentru a seta
sau a anula funcţionarea în modul Flux de aer
care vă urmăreşte sau Flux de aer care vă
evită.

iFEEL / 8℃ HEAT (iFEEL / ÎNCĂLZIRE 8℃) - 12 TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT)
Se foloseşte pentru a seta sau a anula
Se foloseşte pentru a seta sau a anula
funcţionarea în modul iFEEL.
funcţionarea temporizatorului.
În modul iFEEL, aparatul de aer condiţionat
13 CLEAN (CURĂŢARE)
funcţionează pe baza unui senzor de
temperatură montat şi nu pe aparat. În modul
Apăsaţi acest buton o dată pentru a porni modul
iFEEL, telecomanda trebuie aşezată într-un loc
de curăţare interioară, apoi pe afişajul LCD va
unde unitatea de interior primeşte semnal cu
apărea indicatorul „ ”; apăsaţi din nou acest
uşurinţă. Apăsaţi acest buton timp de
buton pentru a-l opri.
aproximativ 5 secunde pentru a porni sau a opri
Apăsaţi acest buton timp de aproximativ
modul ÎNCĂLZIRE 8℃.
5 secunde o dată pentru a porni modul de
curăţare exterioară, apoi indicatorul „ ” va
apărea pe afişajul LCD; apăsaţi din nou
acest buton timp de aproximativ 5 secunde
pentru a-l opri.

Indicator de răcire

Indicator uscare

Indicator numai ventilator

8 8 C Indicator încălzire

Indicator încălzire

Turaţie automată a ventilatorului

Turaţie mai mare a
ventilatorului
Indicator mod Repaus 1

Turaţie mare a ventilatorului

Turaţie medie a ventilatorului

Turaţie redusă a ventilatorului
Indicator mod Repaus 4

Indicator silenţiozitate
Ifeel

Indicator mod Economic
Afişarea
temperaturii

Turaţie mai mică a ventilatorului
Indicator AI SMART
Transmitere semnal
Indicator tip „ochiul înţelepciunii”
Indicator curăţare interioară

Indicator mod Sleep 2

Indicatorul Flux de aer care vă urmăreşte
Indicator curăţare exterioară

Indicator direcţionare flux aer stânga şi dreapta

Indicator mod Repaus 3

Notă: fiecare mod şi funcţie relevante vor fi descrise în continuare în paginile următoare.

1

Afişaj setare temporizator

OFF Afişaj oră curentă

BLOCARE
Indicator Flux de aer care vă evită

Indicator flux de aer în sus şi în jos

Indicator Hinano

ON

Indicator mod Super

Indicator aer proaspăt

Telecomandă
Telecomanda
Modalitatea de introducere a bateriilor
1. Scoateţi capacul bateriei, pe direcţia săgeţii.
2. Introduceţi bateriile noi, asigurându-vă că polii (+) şi (-) ai bateriei corespund.
3. Închideţi la loc capacul, glisându-l înapoi în poziţie.

1

2

3

Notă:
Folosiţi 2 baterii LR03 AAA (1,5 volţi). Nu utilizaţi baterii reîncărcabile. Înlocuiţi bateriile cu altele noi de acelaşi tip când intensitatea afişajului
scade.

Depozitare şi recomandări pentru utilizarea telecomenzii
Telecomanda poate fi depozitată montată pe un suport de perete.
Notă: suportul telecomenzii este o componentă opţională.
Notă: forma poate diferi de cea a suportului telecomenzii pe care l-aţi ales.
fixare suport
telecomandă.

montare
telecomandă.

Modalitatea de utilizare
Pentru a acţiona aparatul de aer condiţionat din cameră, îndreptaţi telecomanda către receptorul de semnal. Telecomanda
va activa aparatul de aer condiţionat de la o distanţă de până la 7m atunci când este îndreaptă către receptorul de semnal al
unităţii de interior.
ATENŢIONĂRI
Pentru transmiterea corespunzătoare a semnalului între telecomandă şi unitatea de
interior, ţineţi receptorul de semnal departe de următoarele elemente:

Lumina directă a soarelui sau alte surse de lumină sau căldură puternică

Ecranul plat al unui televizor sau alte aparate electrice care reacţionează la
telecomandă
De asemenea, aparatul de aer condiţionat nu va funcţiona dacă perdelele, uşile sau
alte materiale blochează transmiterea semnalului de la telecomandă la unitatea de interior. Dacă
este posibil ca semnalul să nu fie transmis în mod corespunzător, îndepărtaţi aceste materiale
sau consultaţi distribuitorul local.
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Receptor de semnal

Instrucţiuni de utilizare
Moduri de funcţionare
Modalitatea de selectare
Apăsaţi butonul MODE (Mod) pe rând
Rezultat:
Modurile de funcţionare sunt schimbate în ordinea de mai jos:

PRESS
(APĂSAŢI)

COOLING

MODE

DRY

(RĂCIRE)

(Mod)

(USCARE)

FAN ONLY

(NUMAI
VENTILATOR)

HEATING

(ÎNCĂLZIRE)

Modul de încălzire NU este disponibil la aparatul de aer condiţionat numai cu răcire.

Modul VENTILATOR
Apăsaţi butonul
(VENTILATOR) pe rând
Rezultat:
Turaţia ventilatorului se modifică în ordinea de mai jos:

Auto

Higher
(Turaţie foarte mare)

PRESS
(APĂSAŢI)

(VENTILATOR)

High

Medium

(Turaţie mare)

(Turaţie medie)

Low

Lower

(Turaţie
mică)

(Turaţie foarte mică)

În modul „FAN ONLY” (NUMAI VENTILATOR), numai funcţia „Auto” nu este disponibilă.
În modul „DRY” (USCARE), turaţia ventilatorului este setată automat pe „AUTO”, iar
butonul „FAN SPEED” (TURAŢIE VENTILATOR) nu are nicio funcţie în acest caz.

Setarea temperaturii
Apăsaţi butonul
Rezultat:

o dată
Măriţi valoarea setată a temperaturii cu 1℃

Apăsaţi butonul

o dată

Rezultat:

Reduceţi valoarea setată a temperaturii cu
1℃

Gama de temperatură setată disponibilă
* ÎNCĂLZIRE RĂCIRE

16℃~30℃

USCAT

-3 ~ 3

NUMAI VENTILATOR

imposibil de setat

*Notă: Modul de încălzire NU este disponibil la modelele numai cu răcire.
*Notă: În modul „Dry” (Uscare), o scădere sau creştere de până la 3 ℃
poate fi setată din telecomandă dacă vă simţiţi încă neconfortabil.

Pornire
Apăsaţi butonul
Rezultat:

ON / OFF

(PORNIT/OPRIT).

se aprinde indicatorul RUN (FUNCŢIONARE) al unităţii de interior.

Modurile de funcţionare SWING (BALEIERE), AI SMART, CLOCK (CEAS), SUPER, TIMER (TEMPORIZATOR), QUIET (SILENŢIOS), LOCK (BLOCARE), ECONOMY
(ECONOMIC), IFEEL, DIMMER (VARIATOR), 8 ℃ HEAT (ÎNCĂLZIRE 8 ℃) şi SLEEP (REPAUS) vor fi descrise în paginile următoare.
Dacă schimbaţi modurile în timp ce aparatul funcţionează, uneori unitatea nu răspunde imediat. Aşteptaţi 3 minute.
În timpul încălzirii, fluxul de aer nu este evacuat la început. După 2－5 minute, fluxul de aer va fi evacuat până când temperatura
schimbătorului de căldură din interior creşte.
Aşteptaţi 3 minute înainte de a reporni aparatul.
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Instrucţiuni de utilizare
Controlul direcţiei fluxului de aer
Fluxul de aer vertical (flux de aer orizontal) este reglat automat la un anumit unghi, în conformitate cu modul de
funcţionare, după pornirea unităţii.
Mod de funcţionare

Direcţia fluxului de aer

COOLING, DRY
(RĂCIRE, USCARE)

orizontal

*ÎNCĂLZIRE, NUMAI
VENTILATOR

în jos

(PORNIT/OPRIT)

(MOD)

(VENTILATOR)

(APĂSAŢI)

(APĂSAŢI)

Direcţia fluxului de aer poate fi, de asemenea, reglată în funcţie de necesităţile proprii, apăsând butoanele „
telecomandă.

” de pe

* Modul de încălzire este disponibil numai la modelele cu pompe de căldură.

Controlul fluxului de aer pe verticală (de la telecomandă)
Utilizarea telecomenzii pentru a seta diferite unghiuri sau unghiuri specifice ale fluxului de aer, în funcţie de preferinţe.
Apăsaţi butonul „
Rezultat:

” pe rând.
fanta de aer reglabilă pe verticală îşi va modifica poziţia în ordinea aferentă.
(Unghiul 1)

Angle 1

(Unghiul 2)

(Unghiul 3)

(Unghiul 4)

(Unghiul 5)

(Unghiul 6)

Angle 2

Angle 3

Angle 4

Angle 5

Angle 6

Auto swing

PRESS
(APĂSAŢI)

(Baleiere automată)

Controlul fluxului de aer pe orizontală (de la telecomandă) (opţional)
Utilizarea telecomenzii pentru a seta diferite unghiuri sau unghiuri specifice ale fluxului de aer, în funcţie de preferinţe.
Apăsaţi butonul „
” pe rând.
Rezultat:

fanta de aer reglabilă pe orizontală îşi va modifica poziţia în ordinea aferentă.
Auto swing

Left

Middle

Left and Right together

Right

PRESS
(APĂSAŢI)

(Baleiere automată)

(Stânga)

(Mijloc)

(Dreapta)

(Dreapta şi stânga simultan)

NOTĂ: Dacă unitatea nu are funcţia de direcţionare a fluxului de aer în patru sensuri, puteţi regla
singuri fluxul de aer pe orizontală (opţiune indisponibilă la unele modele)
A

Nu rotiţi manual fantele de aer reglabile pe verticală, deoarece în caz contrar pot apărea defecţiuni. Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi
mai întâi unitatea şi întrerupeţi alimentarea electrică, apoi restabiliţi din nou alimentarea.

B

Este mai bine să nu lăsaţi fanta de aer reglabilă pe verticală să se încline în jos pentru mult timp în modul COOLING (RĂCIRE) sau DRY
(USCARE), pentru a preveni scurgerea condensului.
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Instrucţiuni de utilizare
Modul AI SMART
Modalitatea de setare a modului AI SMART
Apăsaţi butonul
.
se intră în modul AI SMART
Rezultat:
Când vă aflaţi în modul AI SMART, puteţi apăsa butoanele „+” şi
„－” pentru a modifica valoarea setată a temperaturii, putând
alege din intervalul de setare de la -3 la 3.
Notă: în modurile „SUPER” şi „ECONOMY” (ECONOMIC), nu sunt disponibile.

PRESS
(APĂSAŢI)

PRESS
(APĂSAŢI)

PRESS
(APĂSAŢI)

(REPAUS)

Modalitatea de anulare a modului AI SMART
(MOD)

Apăsaţi butonul MODE (Mod).
Rezultat:
modul AI SMART va fi anulat.

(PORNIT/OPRIT)

MODE
PRESS
(APĂSAŢI)

ON / OFF
SUPER

(VENTILATOR)

Modul Airflow Follow/Avoid you (Flux de aer care vă urmăreşte/vă evită)
Modalitatea de setare a Airflow Follow/Avoid you (Flux de aer care vă urmăreşte/vă evită)
Apăsaţi butonul
.
Rezultat:
Modurile de funcţionare sunt schimbate în ordinea de mai jos:

PRESS
(APĂSAŢI)

Airflow Follow You

Airflow Avoid You

(Flux de aer care vă evită)

(Flux de aer care vă urmăreşte)

Airflow Avoid You stop
(Oprire flux de aer
care vă evită)

Notă: acest buton este disponibil numai pentru seria QD.

Modalitatea de anulare a modului Flux de aer care vă urmăreşte / vă evită
Apăsaţi butoanele AI SMART, POWER (PORNIT/OPRIT) sau SWING (BALEIERE).
Rezultat:
modul Flux de aer care vă urmăreşte / vă evită va fi anulat.

Modul de CURĂŢARE
Modalitatea de setare a modului de CURĂŢARE
Apăsaţi butonul CLEAN (CURĂŢARE).
Rezultat: se intră sau se iese din modul de curăţare interioară, apoi indicatorul „ ” va fi afişat sau va dispărea de pe afişajul LCD.
Apăsaţi butonul CLEAN (CURĂŢARE) timp de aproximativ 5 secunde.
Rezultat: se intră sau se iese din modul de curăţare exterioară, apoi indicatorul „ ” va fi afişat sau va dispărea de pe afişajul LCD.
Modalitatea de anulare a modului de CURĂŢARE
În starea de pornire, este activat modul de curăţare interioară sau exterioară, iar prin apăsarea butonului ON/OFF
(PORNIT/OPRIT), AI SMART sau CLEAN (CURĂŢARE) se poate ieşi din modul Clean (Curăţare).
Se va ieşi automat din modul de curăţare când au trecut peste 30 de minute de la pornirea modului de curăţare.
Indicatorul „ ” sau „ ” va dispărea de pe afişajul LCD, atunci când se iese din modul de curăţare interioară sau exterioară.
Notă:
Butonul CLEAN (CURĂŢARE) nu este disponibil în modul SLEEP (REPAUS) sau TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT).
Modul de curăţare interioară şi modul de curăţare exterioară nu pot fi pornite simultan.
În modul de Standby şi dacă modul de curăţare interioară şi exterioară este activat, cu excepţia butoanelor ON/OFF, AI SMART şi CLEAN (CURĂŢARE),
orice alte butoane sunt inutilizabile.
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Instrucţiuni de utilizare
Butonul CLOCK (CEAS)
Modalitatea de reglare a orei
1. Apăsaţi butonul

(TEMPORIZATOR PORNIT / CEAS) timp de
aproximativ 5 secunde.
(TEMPORIZATOR

Rezultat:

Ora clipeşte pe afişajul LCD.

(REPAUS)

PORNIT / CEAS)

(TEMPORIZATOR
OPRIT)

PRESS
(APĂSAŢI)

2. Apăsaţi butoanele + şi -.
Rezultat:

3. Apăsaţi butonul
Rezultat:

o dată pentru a mări sau micşora ora setată cu 1 minut. O secundă şi
jumătate pentru a mări sau micşora ora setată cu 10 minute.
(APĂSAŢI)
Îndelung, pentru a mări sau a micşora ora cu 1 oră.

(APĂSAŢI)

PRESS

(TEMPORIZATOR PORNIT / CEAS) din nou în decurs de 10 secunde după setarea orei.
este setată ora reală.

(REPAUS)
(TEMPORIZATOR
PORNIT / CEAS)

Modul SUPER

(TEMPORIZATOR
OPRIT)

(APĂSAŢI)

Modul SUPER este utilizat pentru a porni sau a opri răcirea sau încălzirea rapidă, numai atunci când unitatea este pornită.
Modul SUPER poate fi setat atunci când aparatul este în funcţiune sau este alimentat electric. În modul SUPER, puteţi seta
temperatura, direcţia fluxului de aer sau temporizatorul
Modalitatea de setare a modului SUPER
Apăsaţi butonul SUPER în modul de răcire, uscare şi numai ventilator.
la o turaţie mare a ventilatorului, temperatura
Rezultat:
setată automat este de 16℃.
(VENTILATOR)

(PORNIT/OPRIT)

(MOD)
MODE

ON / OFF

SUPER
PRESS

(APĂSAŢI)

Apăsaţi butonul SUPER în modul de încălzire.
Rezultat:
la o turaţie a ventilatorului setată automat,
temperatura setată automat este de 30℃.

(PORNIT/OPRIT)

(MOD)

MODE

ON / OFF
SUPER

(VENTILATOR)
PRESS

Modalitatea de anulare a modului SUPER
?

(APĂSAŢI)

Apăsaţi butonul SUPER, MODE (MOD), FAN SPEED (TURAŢIE VENTILATOR), ON/OFF (PORNIT/OPRIT) sau SLEEP (REPAUS).
Rezultat:
afişajul revine la modul iniţial.
Ieşire din modul SUPER.

Notă:
Butonul SMART nu este disponibil în modul SUPER.
Butonul ECONOMY (ECONOMIC) nu este funcţional în modul SUPER.
Aparatul va continua să funcţioneze în modul SUPER timp de 15 minute, dacă nu ieşiţi din acesta apăsând oricare dintre butoan ele menţionate mai sus.
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Instrucţiuni de utilizare
Modul TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT)
Este convenabil să activaţi temporizatorul de la butoanele TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT) când ieşiţi dimineaţa, pentru a avea o
temperatură confortabilă în încăpere în momentul în care ajungeţi acasă. De asemenea, puteţi dezactiva temporizatorul noaptea, pentru
a vă bucura de un somn liniştit.
Modalitatea de setare a modului TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT)
1. Apăsaţi
Rezultat:

(REPAUS)

(TEMPORIZATOR PORNIT / CEAS).
Pe afişajul LCD clipeşte mesajul „12:00 ON”.
(TEMPORIZAT (TEMPORIZ (CURĂŢARE)
OR PORNIT /
ATOR
CEAS)
OPRIT)

PRESS
(APĂSAȚI)

2. Apăsaţi butonul + sau -.
Rezultat:

o dată pentru a mări sau micşora ora setată cu 1 minut. O secundă şi
jumătate pentru a mări sau micşora ora setată cu 10 minute.
Îndelung, pentru a mări sau a micşora ora cu 1 oră.

PRESS

(APĂSAȚI)

(APĂSAȚI)

3. Când timpul dorit apare pe afişajul LCD, apăsaţi butonul TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT) şi
confirmaţi.
butonul „ON” (PORNIT) încetează să mai clipească.
Rezultat:
Se aprinde indicatorul TIMER (TEMPORIZATOR) al unităţii de
interior. (nevalid pentru sistemul cu mai multe unităţi)

(REPAUS)

PRESS
(APĂSAȚI)

(TEMPORIZAT (TEMPORIZ (CURĂŢARE)
OR PORNIT /
ATOR
CEAS)
OPRIT)

4. După afişarea temporizatorului setat timp de 5 secunde, pe afişajul pe ecranul LCD al telecomenzii va apărea ceasul în locul
temporizatorului setat.
Modalitatea de anulare a modului TEMPORIZATOR PORNIT
(REPAUS)

Apăsaţi
Rezultat:

(TEMPORIZATOR PORNIT / CEAS).
Dispare indicatorul „ON” (PORNIT), iar modul Timer On
(Temporizator pornit) este anulat.

(APĂSAȚI)

PRESS

Notă: este similar cu setarea TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT), aparatul poate să se oprească
automat la ora dorită.

(TEMPORIZAT (TEMPORIZ
ATOR
OR PORNIT /
OPRIT)
CEAS)

(CURĂŢARE)

Modul QUIET (SILENŢIOS)
În acest mod, aparatul de aer condiţionat va funcţiona la un nivel de zgomot redus, datorită frecvenţei reduse a compresorului şi turaţiei
(TEMPORIZATOR (TEMPORIZATOR (CURĂŢARE)
reduse a ventilatorului. Acest mod este disponibil numai pentru modelele cu invertor.
PORNIT / CEAS)
OPRIT)
În modul de Răcire sau Încălzire, apăsaţi butonul
timp de aproximativ 5 secunde pentru a porni
modul SILENŢIOS, după care pe afişaj apare indicatorul Silenţios.
Notă: apăsaţi butonul MODE (MOD), FAN SPEED (TURAŢIE VENTILATOR), AI SMART, SUPER sau ON/OFF
(PORNIT/OPRIT) pentru a anula modul SILENŢIOS.

PRESS
(APĂSAȚI)

Modul LOCK (BLOCARE)
(VENTILATOR)

Apăsaţi butonul
(VENTILATOR) o dată, timp de aproximativ 5 secunde,
pentru a porni modul LOCK (BLOCARE).
Indicatorul de blocare apare pe afişaj.
Apăsaţi din nou butonul
(VENTILATOR) timp de aproximativ 5 secunde
pentru a opri modul de LOCK (BLOCARE). Indicatorul de blocare dispare de pe afişaj.
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SUPER
PRESS
(APĂSAȚI)

FRESH

(AER PROASPĂT /
FUNCŢIONARE
SILENŢIOASĂ)

(iFEEL /
(Hinano /
ÎNCĂLZIRE
MOD
8℃)
ECONOMIC)

Instrucţiuni de utilizare
Modul ECONOMY (ECONOMIC)
În acest mod, aparatul de aer condiţionat va economisi energie printr-o funcţionare mai redusă.
Butonul ECONOMY (ECONOMIC) nu este funcţional în modurile SUPER şi AI SMART.
Apăsaţi butoanele ON/OFF (PORNIT/OPRIT), MODE (MOD),TEMP + ,TEMP - , FAN SPEED (TURAŢIE VENTILATOR), SLEEP (REPAUS) sau AI SMART
pentru a anula modul ECONOMY (ECONOMIC).

Modul HINANO
Apăsaţi butonul

pentru a seta sau a anula modul Hinano, după care indicatorul „ ” va apărea sau va dispărea de pe afişajul LCD.

Când opriţi aparatul, modul Hinano va fi anulat, iar indicatorul „

” va dispărea de pe afişajul LCD.

Modul IFEEL
Este activa senzorul de temperatură încorporat în telecomandă. Acesta poate să măsoare temperatura din jur şi să transmită semnalul
înapoi, iar unitatea poate regla temperatura astfel încât să ofere un confort maxim.
Modalitatea de setare a modului iFEEL
(TEMPORIZATOR (TEMPORIZATOR
OPRIT)
PORNIT / CEAS)

(CURĂŢARE)

Apăsaţi butonul iFEEL o dată.
Rezultat:
pe afişaj apare semnalul transmis şi va fi pornită funcţia iFEEL.
Notă:
Ca setare implicită, modul IFEEL este inactiv.

1st
(iFEEL /
ÎNCĂLZIRE 8℃)

Modalitatea de anulare a modului iFEEL?

(Hinano / MOD
ECONOMIC)

(TEMPORIZATOR OPRIT)

(CURĂŢARE)

(TEMPORIZATOR
PORNIT / CEAS)

Apăsaţi din nou butonul iFEEL.
Rezultat: funcţia iFEEL va fi dezactivată.

Buton DIMMER (VARIATOR)

2nd

Modalitatea de setare a VARIATORULUI

(iFEEL / ÎNCĂLZIRE 8℃) (Hinano / MOD ECONOMIC)

Apăsaţi butonul
(REPAUS) timp de aproximativ 5 secunde pentru a stinge
lumina şi afişajul unităţii.
Notă: când lumina este stinsă, semnalul de recepţie va aprinde lumina din nou.

(REPAUS)

PRESS

(APĂSAȚI)

Modul 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C)
(TEMPORIZATOR
OPRIT)

Modalitatea de setare a modului 8oc HEAT (ÎNCĂLZIRE 8 °C)
(TEMPORIZATOR
PORNIT / CEAS)

(CURĂŢARE)

(TEMPORIZATOR
OPRIT)

(CURĂŢARE)

Apăsaţi butonul
timp de aproximativ 5 secunde în modul de încălzire. În modul
8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C), turaţia ventilatorului este setată automat pe „AUTO”.
Modul 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C), este pornit dacă apăsaţi butonul
timp de
aproximativ 5 secunde în modul de încălzire.
Dacă apăsaţi orice buton, cu excepţia butoanelor IFEEL, TIMER ON (TEMPORIZATOR
PORNIT), TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT), SWING (BALEIERE) şi Airflow Follow/Avoid
You (Flux de aer care vă urmăreşte/vă evită), puteţi ieşi din modul 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C).
Apoi, indicatorul 8 va dispărea de pe afişaj şi modul de 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C) va fi anulat.

(APĂSAȚI)

PRESS

Notă: în modul de ÎNCĂLZIRE 8°C, temperatura implicită este setată la 8 ℃.
Modul de ÎNCĂLZIRE 8°C poate fi setat numai atunci când aparatul de aer condiţionat funcţionează în modul de încălzire.
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(iFEEL / ÎNCĂLZIRE 8℃)

(Hinano / MOD
ECONOMIC)

Instrucţiuni de utilizare
Modul SLEEP ( REPAUS)
Modul SLEEP (REPAUS) poate fi setat în modul COOLING (RĂCIRE), HEATING (ÎNCĂLZIRE) sau DRYING (USCARE).
Această funcţie vă oferă un mediu mai confortabil pentru somn.
Aparatul se va opri automat după 8 ore de funcţionare.
Turaţia ventilatorului este setată automat la o valoare mică.
Modalitatea de setare a modului SLEEP (REPAUS)
De fiecare dată când este apăsat butonul
Rezultat:

(REPAUS).

Modul de funcţionare este schimbat în ordinea:

SLEEP 1

SLEEP 2

SLEEP 3

SLEEP 4

QUIT SLEEP MODE

(MODUL REPAUS 1) (MODUL REPAUS 2) (MODUL REPAUS 3) (MODUL REPAUS 4)

(IEŞIRE DIN MODUL DE REPAUS)

Modul SLEEP 1 (REPAUS 1):
Temperatura setată va creşte cu cel mult 2℃ dacă aparatul funcţionează în modul de răcire timp de 2 ore, apoi rămâne constantă.
Temperatura setată va scădea cu cel mult 2℃ dacă aparatul funcţionează în modul de încălzire timp de 2 ore, apoi rămâne
constantă.
Modul SLEEP 2 (REPAUS 2):
Temperatura setată va creşte cu 2℃ dacă aparatul funcţionează în modul de răcire timp de 2 ore în mod constant, va scădea cu
1℃ după 6 ore, apoi va scădea cu 1℃ după 7 ore.
Temperatura setată va creşte cu 2℃ dacă aparatul funcţionează în modul de încălzire timp de 2 ore în mod constant, va creşte cu
1℃ după 6 ore, apoi va creşte cu 1℃ după 7 ore.
Modul SLEEP 3 (REPAUS 3):
Temperatura setată va creşte cu 1℃ dacă aparatul funcţionează în modul de răcire timp de 1 oră, va creşte cu 2℃ după 2 ore,
apoi va scădea cu 2℃ după 6 ore şi va scădea cu 1℃ după 7 ore.
Temperatura setată va scădea cu 2℃ dacă aparatul funcţionează în modul de încălzire timp de 1 oră, va scădea cu 2℃ după
2 ore, apoi va creşte cu 2℃ după 6 ore şi cu 2℃ după 7 ore.
Modul SLEEP 4 (REPAUS 4):
Temperatura setată va rămâne constantă.
Notă: Apăsaţi butonul SUPER, AI SMART, MODE (MOD), ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE) sau FAN SPEED (TURAŢIE VENTILATOR) pentru a anula modul
SLEEP (REPAUS). Notă: apăsând de patru ori „Modul de repaus” sau selectând alte moduri precum SUPER, SMART sau FAN SPEED (TURAŢIE
VENTILATOR), puteţi anula funcţia de repaus a unităţilor respective fără patru curbe de repaus. Notă: modul de încălzire NU este disponibil la aparatul
de aer condiţionat numai cu răcire.

Modul FRESH (AER PROASPĂT)
Modalitatea de setare a modului FRESH (AER PROASPĂT)
Apăsaţi o dată butonul FRESH (AER PROASPĂT).
Rezultat:
pe afişaj apare semnalul transmis şi va fi pornită funcţia de AER
PROASPĂT.

1st

Notă:
Porniţi aparatul în modul AI SMART sau apăsaţi butonul AI SMART pentru a activa modul de aer proaspăt.

FRESH
(AER PROASPĂT /
FUNCŢIONARE
SILENŢIOASĂ)

Modalitatea de anulare a modului FRESH (AER PROASPĂT)
Apăsaţi butonul MODE (MOD), ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE) sau FRESH (AER PROASPĂT).
Rezultat:
funcţia de aer proaspăt va fi oprită.
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(iFEEL /
ÎNCĂLZIRE 8℃)

(Hinano / MOD
ECONOMIC)
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