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INTRODUCEREA BATERIILOR (AAA.R03)
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Baterie
1)
2)

Tip: AAA.R03
Cantitate: 2 bucăţi

Cerinţe privind eliminarea
Bateriile furnizate cu telecomanda sunt marcate cu acest simbol.
El înseamnă că bateriile nu trebuie amestecate cu deşeurile menajere nesortate.
În cazul în care sub simbolul respectiv este imprimat unul chimic, acesta din urmă
indică faptul că bateria conţine un metal greu peste o anumită concentraţie.
Posibilele simboluri chimice sunt:
Pb: plumb (>0,004%)
Bateriile uzate trebuie procesate la un centru specializat de tratare pentru reutilizare. Prin
asigurarea eliminării corecte, contribuiţi la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii oamenilor. Pentru mai multe informaţii, contactaţi autorităţile locale.
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Sursa de transmisie
• Sursa de unde va fi transmis semnalul.
Indicaţia transmisiei de semnal
• Clipire pentru a confirma că ultima setare a fost transmisă unităţii.
Butonul „ON/OFF” (PORNIT/OPRIT)
• Apăsaţi o dată pentru a porni unitatea de aer condiţionat.
• Apăsaţi din nou pentru a opri unitatea.
Selectarea vitezei ventilatorului
• Apăsarea continuă a butonului va comuta viteza ventilatorului în
ordinea următoare:
Scăzută –––: Medie –––: Ridicată –––: Automată
• Nu mai apăsaţi atunci când viteza dorită a ventilatorului este afişată pe ecran.
Modul de funcţionare
• Apăsaţi butonul MODE (Mod) pentru a selecta tipul de mod de operare.
• Pentru unitatea numai cu răcire, modurile disponibile sunt: COOL ( ) (Răcire),
DRY ( ) (Uscare) şi FAN ( ) (Ventilator).
• Pentru unitatea cu pompă de căldură, modurile disponibile sunt: AUTO ( )
(Automat), COOL ( ) (Răcire), DRY ( ) (Uscare), FAN ( ) (Ventilator) şi
HEAT ( ) (Încălzire).
• Modul AUTO ( ) (Automat) nu este disponibil pentru sistemele cu apă răcită şi cu
2 ţevi.
Baleierea automată a aerului (opţiune)
• Apăsaţi butonul SWING (Baleiere) pentru a activa funcţia de baleiere automată a
aerului.
• Pentru a distribui aerul într-o direcţie specifică, apăsaţi butonul SWING
(Baleiere) şi aşteptaţi până când fanta de aer se mişcă în direcţia dorită,
apoi apăsaţi butonul încă o dată.
Funcţia Turbo
• Apăsaţi pentru răcire sau încălzire rapidă.
• Viteza ventilatorului este comutată pe valoarea maximă.
• Apăsaţi din nou pentru a dezactiva funcţia.
• Disponibilă numai în modurile Heat (Încălzire), Cool (Răcire) şi Dry (Uscare).
• Funcţia Turbo ( ) nu este disponibilă pentru sistemul cu apă răcită.
Reglarea temporizatorului de oprire
• Apăsând butonul SET (Setare) se va activa funcţia temporizatorului de oprire.
• Reglaţi ora de oprire dorită, apăsând continuu butonul SET (Setare).
• Apăsaţi butonul CANCEL (Anulare) pentru a anula setarea temporizatorului de oprire.
Setarea orei
• Apăsaţi lung butonul pentru a seta ora.
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Setarea temporizatorului de pornire
• Apăsând butonul SET (Setare) se va activa funcţia temporizatorului de pornire.
• Reglaţi ora de pornire dorită, apăsând continuu butonul SET (Setare). Dacă
ROMÂ
temporizatorul este fixat la 7.30, aparatul de aer condiţionat va porni cu
Ă
precizie la ora 7.30.
• Apăsaţi butonul CANCEL (Anulare) pentru a anula setarea temporizatorului de pornire.
Setarea modului de aşteptare
• Apăsând butonul SLEEP (Aşteptare) veţi activa funcţia modului de aşteptare.
• Aceasta este o opţiune pentru a economisi
energie. Când unitatea funcţionează în +2 C
modul răcire, temperatura setată este +1 C
mărită cu 0,5 °C după prima jumătate de
oră, cu încă 0,5 °C după a doua jumătate
de oră şi cu 1 °C după următoarea oră.
-1 C
• Când unitatea funcţionează în modul
încălzire, temperatura setată este redusă -2 C
cu 1 °C după prima jumătate de oră, cu
-3 C
încă 1 °C după a doua jumătate de oră şi
0
0,5
1
1,5
2
cu 1 °C după următoarea oră.
• Această funcţie este disponibilă în modul COOL (Răcire), HEAT (Încălzire) şi
AUTO (Automat).
Personalizarea setărilor
• Apăsaţi lung
timp de 3 s, apoi va clipi. Apăsaţi din nou pentru a comuta
ROMÂNĂ

10.

între şi .
• Setaţi setarea dorită, apoi lăsaţi telecomanda timp de 4 s fără a apăsa nicio
tastă; programul va salva setarea.
• Apăsaţi o dată pentru a activa setarea P1, apoi apăsaţi din nou pentru a
comuta între P1 şi P2.
• Apăsaţi orice tastă pentru a dezactiva personalizarea setărilor.
Setarea temperaturii
• Pentru a seta temperatura dorită în încăpere, apăsaţi butonul + sau - pentru a
mări sau reduce temperatura setată.
• Intervalul de setare a temperaturii se încadrează între 16 °C şi 30 °C (setare
opţională de la 20 °C la 30 °C).
• Apăsaţi simultan ambele butoane pentru a mări şi scădea setarea din °C la
cea în °F.
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Sediul central:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
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