
 
 
 



Cuvânt înainte 
 
Aparatele de aer condiţionat sunt produse de o valoare ridicată. Pentru a vă apăra interesele şi 
drepturile legale, vă rugăm apelaţi numai la un SERVICE autorizat pentru a instala acest aparat 
(centrele service autorizate sunt menţionate în certificatul de garanţie). 
 
Acest manual este o versiune universală, realizată pentru mai multe modele de aparate de aer 
condiţionat. Aspectul unităţilor pe care le cumpăraţi ar putea fi uşor diferită de cele descrise în 
manual, însă acest lucru nu va afecta utilizarea şi operarea corectă a aparatului.  
Vă rugăm citiţi cu atenţie secţiunile corespunzătoare modelului specific pe care l-aţi ales şi 
păstraţi acest manual pentru referinţe ulterioare. 
 
Acest aparat nu se va folosi de către copii sau persoane infirme fără supraveghere. Copiii 
trebuiesc supravegheaţi şi atenţionaţi să nu se joace cu acest aparat. 
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ATENŢIE !  
Aparatul de aer condiţionat (şi ca atare funcţia de încălzire) nu se va utiliza la 
temperaturi sub 5ºC, există riscul de a defecta compresorul! În acest caz, de utilizare 
necorespunzătoare, garanţia aparatului va fi anulată 
 
Pentru montarea şi punerea în funcţiune a aparatului de aer condiţionat, apelaţi la unul din 
centrele service autorizate menţionate pe certificatul de garanţie. 
 
 
 
 

 



INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATORI 
 

 Înainte de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare, pentru a folosi corect şi a 
asigura performanţe normale de funcţionare. 
Nu deschideţi grilajul unităţii interioare a 
aparatului în timpul funcţionării sale. 

 

Nu plasaţi obiecte în unitatea exterioară 
sau interioară. Nu introduceţi ţevi, 
şurubelniţe sau alte obiecte dure în 
deschizăturile unităţilor. 

 Nu utilizaţi solvenţi chimici, insecticide, 
spray-uri inflamabile sau vopsele în 
preajama aerului condiţionat. În nici un 
caz nu pulverizaţi pe aparat.  

Asiguraţi-vă că aveţi o instalaţie electrică 
cu conductori de  scurgeri la pământ. 

Absenţa 
conductorului 
de scurgere la 
pământ poate 
duce la riscuri 
de electrocutare 
sau alte 
pericole. 

Nu folosiţi siguranţe de capacitate 
incorectă sau siguranţe improvizate din 
fire metalice. 
Folosirea firelor metalice sau de cupru ca 
siguranţe poate cauza disfuncţionalităţi sau 
incendii. 

Aparatul trebuie conectat la  o priză cu 
pământare. 
Verificaţi integritatea acestei prize 
şi/sau a legăturii la pământ pentru a 
preveni riscurile de electrocutare. 

Nu curăţaţi aparatul de aer condiţionat 
stropind cu apă pe acesta. Sunteţi astfel 
expus riscului de curentare sau aparatul 
se poate defecta.   

 
 
 

Din motive de sănătate, nu este 
recomandabil să lăsaţi aerul rece să 
sufle direct pe Dvs. pe o durată de timp 
prelungită.  

 
Nu vă căţăraţi pe unitatea exterioară. 
Nu plasaţi obiecte pe ea. Căderea 
unităţii exterioare sau a unor obiecte 
plasate pe ea poate provoca răniri. 

Opriţi aparatul de aer condiţionat înainte 
de curăţare.  Aveţi grijă să nu curăţaţi 
unităţile când ventilatorul funcţionează la 
viteză mare. 
Dacă nu utilizaţi aparatul pentru o 
perioadă mai mare de timp, scoateţi 
aparatul din priză şi/sau deconectaţi 
siguranţa corespunzătoare.  
 

 

Nu blocaţi intrările şi ieşirile de aer ale 
unităţilor interioare şi/sau exterioare, 
pentru a evit performanţele scăzute sau 
eventualele pericole. 

   

În cazul intervenţiei dese a siguranţei 
electrice, opriţi aparatul şi contactaţi un 
Service autorizat (în acest caz probabil 
aparatul prezintă un defect).  

 

Dacă porniţi aparatul după o perioadă 
mai mare de timp de neutilizare, 
verificaţi cu atenţie starea aparatului şi a 
legăturilor electrice.  

 

 



PĂRŢI COMPONENTE ŞI FUNCŢIUNILE LOR 
Unitatea interioară 

 
Unitatea exterioară 
A Ieşire aer (evacuare) B Intrare aer (admisie) 

 
 
Panoul de control de pe unitatea interioară 
 

 
 



FUNCŢIONAREA ŞI AFIŞAJUL TELECOMENZII 
 
Datorită numărului mare de modele, specificaţiile şi forma aparatelor vor diferi, informaţiile de mai jos 
sunt cu caracter general, valabile pentru orice model, indiferent de formă sau specificaţii tehnice. 

 
Notă 
Pe figura de mai sus sunt afişate toate indicaţiile display-ului doar pentru a explica semnificaţia lor. În 
realitate se vor afişa doar semnele corespunzătoare în momentul funcţionării aparatului. 
Funcţionarea transmisiei 
     La orice apăsare a unei taste a telecomenzii, cu aceasta îndreptată către unitatea interioară, un 
semnal este trimis. Dacă semnalul este recepţionat corect, unitatea internă emite un semnal de 
recepţionare. 
 
OPERAREA APARATULUI (DIFERITE MODURI DE FUNCŢIONARE) 
 
1. Cu telecomanda îndreptată spre unitatea interioară, apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT (ON/OFF). 
Apăsaţi butonul MODE, pentru a selecta modul de operare dorit: RĂCIRE, DEZUMIDIFICARE sau 
ÎNCĂLZIRE. 
2. Apăsaţi  butoanele    sau    pentru a  creşte sau  micşora  temperatura afişată, până  ajungeţi  la 
temperatura dorită pentru cameră. Temperatura se poate ajusta în gama 16ºC - 31ºC. 
 

 



FUNCŢIONAREA ŞI AFIŞAJUL TELECOMENZII 
 
Pentru sănătatea Dvs., recomandăm să setaţi o temperatura dorită cu maxim 5ºC sub, respectiv peste 
temperatura ambientală existentă în momentul  setării. 
3. Apăsaţi butonul VITEZĂ VENTILATOR, reglaţi viteza dorită a ventilatorului. 
4. Pentru pornirea baleajului automat, apăsaţi butonul SWING. Pentru oprire reapăsaţi acest buton. 
Puteţi selecta de asemenea direcţia de refulare a aerului. 
5. Pentru oprire:apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT. 
 
SETAREA CEASULUI TELECOMENZII 
 
La introducerea bateriilor în telecomandă, ceasul va fi setat automat la ora AM 12:00. 
Exemplu de setare: setarea orei AM 10:30 

1 

 

Folosiţi vârful unui pix sau al unui creion şi apăsaţi butonul 
‘CLK’. Ceasul va începe să clipească şi se poate seta ora 
exactă. 
 

  

2 
 

Apăsaţi butonul HOUR pentru a seta ore (setaţi pe AM 10:) 
 

  

3 
 

Apăsaţi butonul MIN pentru a seta minute (setaţi pe 30) 
 

  

 
4 

 

Apăsaţi din nou în decurs de 15 secunde butonul ‘CLK’ pentru a 
confirma ora setată. 

 

 

NOTĂ: Programatorul este setat pe baza timpului actual, aşa că setaţi 
corect ceasul (ora actuală) 

 
Procedura de înlocuirea a bateriilor telecomenzii 
Următoarele cazuri semnalează baterie uzată (înlocuiţi bateriile uzate cu unele noi): 
• Sunetul de recepţie nu este emis de unitate când este transmis semnalul. 
• Afişajul devine neclar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1   Scoateţi capacul şi bateriile vechi 
2   Introduceţi bateriile (LR03 sau AAA x2). 

    
3   La schimbarea bateriilor, respectaţi polaritatea (+/-), vezi desenul de pe telecomandă.
4   Scurtcircuitaţi secţiunea resetare cu vârful unui creion cu bilă 

             
5   Închideţi capacul. 
 
6   Verificaţi indicaţia 12:00 AM. Setaţi timpul actual. 



FUNCŢIONAREA ŞI AFIŞAJUL TELECOMENZII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODUL SLEEP (VEGHE) 
 
Selectaţi această funcţie atunci când doriţi o atmosferă liniştită (de exemplu pentru somn). 
Apăsaţi butonul SLEEP pentru activarea acestei funcţii. 
Pentru a opri funcţionarea în modul SLEEP, apăsaţi din nou butonul SLEEP. 
Ventilatorul se va seta automat pe viteză mică. 
Dacă în timpul funcţionării în modul SLEEP apăsaţi butonul FAN SPEED (viteză ventilator), aparatul va 
ieşi din modul SLEEP 
 
NOTĂ: 
Folosiţi această funcţie pe timp de noapte. În timpul zilei capacitatea de răcire este redusă în acest mod. 
În modul de operare RĂCIRE, temperatura setată va creşte cu 1ºC în momentul în care aparatul de aer 
condiţionat va începe funcţionarea în modul SLEEP. 
În modul de operare ÎNCĂLZIRE, temperatura setată va scădea cu 2ºC în momentul în care aparatul de 
aer condiţionat va începe funcţionarea în modul SLEEP. 
 
UTILIZAREA PROGRAMATORULUI 
 
Folosiţi această funcţie pentru a programa oprirea sau pornirea automată a aparatului de aer 
condiţionat atunci când mergeţi la culcare, când ajungeţi acasă, când vă treziţi, etc. 
 
SETAREA  OPRIRII AUTOMATE  
1. Apăsaţi butonul TIMER pentru a seta ora de oprire a aparatului. Setarea se face în timpul funcţionării 
aparatului. 
2. Apăsaţi butonul HOUR pentru a seta perioada dorită. La fiecare apăsare afişajul se va modifica în 
următoarea secvenţă: 1 → 2 → 3 → … → 12 → 1 

3. După această setare, “indicatorul mod PROGRAMATOR” va afişa cu câte o unitate mai puţin pentru 
fiecare oră scursă. 
 
SETAREA PORNIRII AUTOMATE  
1. Apăsaţi butonul TIMER pentru a seta ora de pornire a aparatului. Setarea se face în modul stand by. 
La fiecare apăsare a butonului, alternează activarea sau dezactivarea acestei funcţii. 
2. Apăsaţi butonul HOUR pentru a seta timpul dorit. Programarea se poate face în gama 1-12 ore.  
3. După această setare, “indicatorul mod PROGRAMATOR” se va micşora cu câte o unitate pentru 
fiecare oră trecută. 
 
Apăsaţi din butonul TIMER dacă doriţi dezactivarea acestei funcţii. 
Operarea programatorului nu va fi corectă dacă timpul nu este setat corect. 
 

 

   
• Nu folosiţi o baterie veche împreună cu una nouă. 
• Scoateţi bateriile când telecomanda nu este folosită timp îndelungat. 
• Viaţa bateriei produsă în conformitate cu JIS sau IEC este de 6 la 12 luni, în condiţii 

normale de utilizare. Dacă este folosită mai mult sau este folosită una nepotrivită, se 
scurge lichid din baterie provocând defectarea telecomenzii. 

NOTĂ 

Durata de viaţă este tipărită pe baterie. Viaţa bateriei poate fi mai scurtă decât data tipărită pe 
ea, în funcţie de frecvenţa utilizării telecomenzii. Totuşi, bateria poate fi bună şi după ce timpul 
nominal de viaţă a expirat. 



CUM SĂ OPTIMIZĂM PERFORMAŢELE APARATULUI  
 
Curăţaţi masca filtrului de aer periodic 
Blocarea măştii filtrului de aer va reduce volumul de aer şi va afecta negativ eficienţa răcirii, respectiv 
încălzirii, va produce zgomot în funcţionarea aparatului şi consum de energie majorat. Dacă filtrul de aer 
este mult prea murdar, poate duce la defectarea aparatului de aer condiţionat. Vă rugăm curăţaţi acest 
filtru cel puţin o dată la 2 săptămâni.  
Dacă porniţi aparatul după o perioadă mai mare de neutilizare, vă rugăm să curăţaţi filtrul de aer înainte 
de a porni şi utiliza aparatul.  
 
Paşii pentru curăţire:  

1. Scoateţi filtrul de aer 
2. Folosiţi un aspirator pentru a-l curăţi sau clătiţil cu apă curată. 
3. Dacă l-aţi clătit cu apă, asezaţi filtrul într-un loc uscat şi rece, până se usucă. Nu utilizaţi surse 

de căldură pentru a-l usca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setaţi temperatura la o valoare rezonabilă şi confortabilă 
Pentru sănătatea Dvs., recomandăm să setaţi o temperatura dorită cu 
maxim 5ºC sub, respectiv peste temperatura ambientală existentă în 
momentul  setării, sau comparativ cu temperatura exterioară. O setare 
prea joasă (la răcire) poate să dăuneze sănătăţii şi va consuma de 
asemenea multă energie electrică. În timpul operaţiei de răcire, o setare 
mai ridicată cu 1ºC va duce la o economie de 10% din energia 
consumată. 
Notă: 
În condiţii extreme de temperatură (temperatură foarte ridicată), unitatea lucrează la maxim şi 
temperatura setată s-ar putea să nu fie atinsă. 
 
Evitaţi sursele de căldură 
Când aparatul funcţionează în modul RĂCIRE, trageţi perdelele la 
ferestre pentru a evita expunerea directă la soare. Uşile şi 
geamurile camerei trebuie să fie închise, deschiderea lor 
frecventă trebuie evitată. 
 
 
 
Aerisiţi camera 
Aerisiţi camera periodic, pentru a lăsa înăuntru aer proaspăt, făcând aerul din cameră mai sănătos şi 
mai confortabil. Faceţi acest lucru măcar de două ori pe zi, preferabil dimineaa sau spre seară. 
       

 
 

      



METODE DE ÎNTREŢINERE, SERVICE ŞI DEPANARE 
 
Opriţi aparatul atunci când îl curăţiţi sau când efectuaţi operaţii de întreţinere ! 
Pentru probleme de service, apelaţi numai la persoane calificate ! 
 
Curăţirea unităţii interioare 
Metoda 1: Folosiţi o cârpă moale, curată şi uscată pentru a şterge 
exteriorul unităţii; 
Metoda 2: Folosind o soluţie de apă cu detergent neutru de uz casnic, 
stergeţi petele de grăsime, urmele de murdărie sau de degete. 
 
 
Procedura de deschidere a grilajului de intrare a 
aerului şi scoaterea filtrului 
 
1. Deschideţi grilajul de intrare a aerului: trageţi încet în 
jos, în timp ce apăsaţi cele 2 butoane (ca în fig. 1). 
Procedaţi la fel când puneţi grilajul la loc.  
 
 
 
 
 
2. Scoateţi filtrul de aer în felul următor: trageţi în jos, 
diagonal, de clemele filtrului de aer şi scoateţi filtrul de 
aer (ca în fig. 2).  
Nu fortaţi când scoateţi filtrul. 
 
 
3. Scoateţi grilajul: deschideţi cam la 45 de grade, şi 
ridicaţi, trăgând spre Dvs. (vezi fig. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
4. După curăţirea filtrului, montaţi la locul filtru de aer şi grilajul, procedând ca în figura de mai jos (fig. 4). 

 

 
 
 

 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 



METODE DE ÎNTREŢINERE, SERVICE ŞI DEPANARE 
 
Când sezonul de vară s-a terminat, şi aparatul nu va mai fi folosit pentru o perioadă lungă de 
timp, vă rugăm procedaţi în felul următor: 

o Porniţi aparatul şi setaţi-l pe ventilare (sau pe încălzire), şi lăsaţi-l să funcţioneze circa 3-4 ore, 
pentru ca interiorul unităţii să se usuce complet. 

o Opriţi aparatul de aer condiţionat şi deconectaţi-l de la sursa de curent (scoateţi-l din priză şi/sau 
deconectaţi siguranţa electrică rezervată acestui aparat) 

o Curăţaţi filtrul de aer, unitatea interioară şi unitatea exterioară. 
o Soateţi bateriile din telecomandă şi depozitaţi telecomanda într-un loc potrivit. 
o Acoperiţi unitatea exterioară cu o husă de protecţie pentru a o feri de praf, ploi, zăpadă, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificări care trebuiesc făcute în timpul sezonului de 
funcţionare: 

o Verificaţi ca unitatea exterioară să fie corect instalată şi 
fixată. De asemenea verificaţi împământarea şi cablurile 
electrice (să nu prezinte uzuri sau rupturi). 

o Verificaţi ca ieşirile (evacuările) şi intrările (admisiile) de 
aer ale unităţii interioare şi exterioare să nu fie blocate. 

o Verificaţi ca filtrul de aer să fie instalat corect. 
 
 
 
 
 
 
 
Verificări care trebuiesc făcute înaintea sezonului de funcţionare: 

o Verificaţi ca orificiile de admisie şi evacuare aer ale unităţilor interioare şi exterioare să nu fie 
obturate. 

o Verificaţi dacă suportul de instalare este corodat sau ruginit. 
o Verificaţi dacă aparatul este împământat corespunzător. 
o Verificaţi dacă filtrul de aer este curat. 
o Conectaţi aparatul la sursa de curent. 
o Introduceţi bateriile în telecomandă. 

 
 
 
 

 



CODURI DE EROARE (auto-diagnoza) ŞI REZOLVAREA ERORILOR 
 
Vă rugăm citiţi următoarele rânduri înainte de a apela la un centru Service autorizat, atunci când 
aparatul nu funcţionează corect şi suspectaţi o defecţiune: 
 

Care este 
problema ? 

Cum se 
manifestă 

CAUZA REZOLVARE (aceste cazuri nu 
sunt defecte de funcţionare) 

Este luat curentul  Apăsaţi din nou butonul ON/OFF, 
după reapariţia curentului 

Alimentare neconectată Conectaţi aparatul la sursa de 
alimentare 

Siguranţa arsă Înlocuiţi siguranţa electrică 
Siguranţa sărită Reconectaţi siguranţa electrică 
Telecomanda este în afara 
razei de recepţie 

Aduceţi telecomanda în raza de 
recepţie a unităţii interioare 

Aparatul de aer 
condiţionat nu 
funcţionează 

 

Apăsarea 
butonului 

ON/OFF nu 
produce nici un 

“beep”, iar 
indicatorul led de 
funcţionare nu se 

aprinde. 
Bateriile sunt uzate Înlocuiţi bateriile cu altele noi 
Repornirea este stopată pentru 
3 minute după deconectare 
pentru a proteja unitatea 

Aşteptaţi 3 minute deoarece 
ciruitul programat pentru protecţie 
este în funcţiune Aparatul nu se 

activează Orificiile de admisie şi evacuare 
aer ale unităţi interioare sau 
exterioare sunt obturate 

Îndepărtaţi obiectele care 
obturează aceste orificii 

Aparatul porneşte, 
apoi se opreşte 

Telecomandă 
indică 

funcţionarea 
aparatului 

Filtrul de aer este blocat de 
murdărie şi/sau praf 

Curăţiţi filtrul de aer 

Temperatura nu este corect 
setată 

Reduceţi sau creşteţi temperatura 
setată 

Praful blochează filtrul  Curăţiţi filtrul de aer 
Orificiile de admisie şi evacuare 
aer blocate 

Îndepărtaţi aceste obiecte 

La ieşire suflă 
aerul, dar acesta 

nu răceşte (sau nu 
încălzeşte) 

Indicaţiile 
panoului de 
control sunt 

normale 
Uşa sau geamurile deshise Închideţi uşa şi/sau geamurile 

Aparatul oprit datorită unei pene de curent nu va reporni singur după ce furnizarea de curent electric se 
reia. Tebuie să apăsaţi butonul ON/OFF al telecomenzii pentru a reporni aparatul de aer condiţionat. 
 
CODURI DE EROARE (auto-diagnoza) 
 
Produsele noastre sunt dotate cu dispozitive de auto-diagnoză, pentru a ajuta în remedierea facilă a 
diverselor probleme ce pot apărarea. 
 

 

 

Următoarele cazuri nu sunt considerate defecţiuni ale aparatului:  
• uneori aerul difuzat de aparat poate avea un miros neplăcut. Acest lucru se datoreză fumului de ţigară, mirosul 

pereţilor sau al mobilierului, diferite odorizatoare, etc.,  care s-au păstrat în aparat după oprirea acestuia. 
• În timpul funcţionării sau după oprire, nişte sunete gen “zzz…” se pot auzi. Acest lucru se datoreză 

refrigerantului care încă mişcă prin circuitul frigorific. 
• Se pot auzi sunete ale aparatului, datorate contractării sau dilatării părţilor plastice, din cauza funcţionării în 

regim de răcire, respectiv încălzire. 
  

 

CLIPIRE LED ROŞU EXPLICAŢIE DEFECT 
1 dată / 1 secundă  Bobină defectă 
1 dată / 3 secunde Protecţie aer rece (funcţionare normală) 
2 ori/ 4 secunde Defect sensor temperatură unitate interioară 
3 ori/ 5 secunde Bobină defectă 
4 ori/ 6 secunde Unitate exterioară (suprapresiune, reţea electrică, probleme tensiuni)  
5 ori/ 7 secunde Protecţie rezistenţă îngheţ (funcţionare normală) 
6 ori/ 8 secunde Întrerupere presiune joasă 
7 ori/ 9 secunde Anormalitate a feedback-ului 

8 ori/ 10 secunde Protecţie supra-încălzire 
9 ori/ 11 secunde Defect pompa de apă 



Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, 
vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat 
la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici tehnice 
aparate aer condiţionat tip casetă ZASS 

răcire + încălzire 

model 
ZAC 31/CT 

model 
ZAC 42/CT 

Capacitate răcire BTU/h 30034 40955 
Capacitate răcire kW 8.8 12 
Capacitate încălzire BTU/h 32423 45051 
Capacitate încălzire kW 9.5 13.2 
Putere răcire W 2754 3817 
Putere încălzire W 2616 3701 
EER  3.19 3.14 
COP  3.63 3.56 
Clasa de energie răcire  B B 
Dezumidificare l/h 3.1 3.6 
Ventilare m³/h ≥1700 ≥1700 
Zgomot unitate interioară db(A) 45~52 45~52 
Alimentare unitate exterioară V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 
Alimentare unitate exterioară V/Ph/Hz 380/3/50 380/3/50 
Dimensiune unitate int. mm 840×840×286 840×840×286 
Dimensiune unitate ext.                          mm 1070×400×995 1070×400×995
Dimensiune panel                        mm 950×950×50 950×950×50 
Masă unitate interioară/exterioară kg 31/98 31/100 
Suprafaţa deservită m² 30-59 40-80 
Refrigerant: R407C Kg 3 3 
Temperatura exterioară minimă/maximă 
de funcţionare 

°C 5-40 5-40 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
    

 



  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S.C. ZASS ROMANIA S.R.L.  
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