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CUPRINS 
 

Informații importante privind siguranța, locația și conexiunea 
electrică 

 

Reciclare, eliminare, declarație de conformitate 
 

Descrierea dispozitivului și a ambalajului 
 

Instalare 
 

Descrierea diplayului 
 

Panou de control și telecomandă 
 

Setarea functiilor 
 

Sfaturi pentru o utilizare corectă 
 

Întreținere și curățare 
 

Activități la începutul/sfârșitul sezonului 
 

Diagnostic propriu 
 

Rezolvarea problemelor 
 

Informații tehnice 
 

Garanție 
 

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST MANUAL CU ATENTIE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE 
MONTAREA, INSTALAREA, OPERAREA SAU ÎNTREȚINEREA. PROTEJAȚI-VĂ 
PE DUMNEAVOASTRĂ ȘI PE CELILALȚI URMARIND INSTRUCȚIUNILE DE 
SIGURANȚĂ. NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR AR PUTEA RESULTE LA 
DAUNE PERSONALE ȘI/SAU LA DETERMINAREA PROPRIETĂȚII ȘI/SAU LA 
ANULAREA GARANȚIEI! 
 
 
 
INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ, 
LOCALIZARE ȘI ELECTRICĂ. 
 

 

 
1. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul. 
2. Utilizați acest dispozitiv numai în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. 

Orice altă utilizare nerecomandată de producător poate duce la incendiu, electrocutare sau 
vătămare corporală. 

3. Acest dispozitiv este destinat doar pentru climatizarea spațiilor de locuit din case și nu trebuie 
utilizat în niciun alt scop. 

4. Dispozitivul nu este potrivit pentru funcționare continuă și de precizie și nu trebuie utilizat 
pentru răcirea sistemelor electrice (de exemplu, în camerele serverelor). 

5. Este interzisa adaptarea sau modificarea in orice mod a caracteristicilor acestui aparat si 
folosirea doar a pieselor de schimb si a accesoriilor recomandate de producător (nerespectarea 
duce la pierderea garanției). 

6. Pentru orice reparații ale aparatului, ștecherului sau cablului, contactați întotdeauna și exclusiv 
centrele de service post-vânzare autorizate de producător. Puteți apela punctele de asistență 
clienți online la www.becool.at. 

● 

http://www.becool.at/
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7. Scoateți ambalajul și asigurați-vă că aparatul de aer condiționat nu este deteriorat. Dacă aveți 

îndoieli, nu utilizați aparatul de aer condiționat și contactați centrul de service sau dealerul 

dumneavoastră. 

8. Țineți copiii departe de materialul de ambalare. Există riscul de sufocare dacă este înghițit! 

9. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de un centru 

de service autorizat pentru a evita orice posibil risc. 

10. Dispozitivul trebuie instalat în conformitate cu reglementările locale de instalare și operare 

electrică. 

11. Priza electrică la care conectați dispozitivul nu trebuie să fie defectă sau slăbită și trebuie să fie 

adecvată pentru sarcina de curent necesară și, mai presus de toate, împământată fiabil. Dacă 

aveți îndoieli, verificați instalația electrică de către un electrician calificat. 

12. Înainte de a vă conecta la rețea, trebuie să verificați dacă tipul de curent și tensiunea rețelei se 

potrivesc cu informațiile de pe plăcuța cu tipul dispozitivului de pe spate. 

13. Evitați utilizarea unui prelungitor, deoarece se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu. 

14. Nu răsuciți și nu îndoiți cablul de alimentare. 

● 

15. Acest dispozitiv poate fi utilizat numai de către adulți. 

16. Copiii cu vârsta sub 8 ani și persoanele cu abilități fizice, psihologice, senzoriale sau mentale 

limitate și lipsă de experiență și cunoștințe pot folosi acest dispozitiv numai dacă este făcut sub 

supraveghere adecvată și dacă există instrucțiuni detaliate despre cum să utilizați dispozitivul 

într-un loc sigur. a sosit și au fost descrise pericolele existente. 

17. Nu lăsați copiii să se joace cu ambalajul și, de asemenea, asigurați-vă că copiii nu se joacă cu 

dispozitivul. 

● 

18. Nu folosiți aparatul de aer condiționat în aer liber. 

19. Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude. 

20. Nu utilizați niciodată dispozitivul în încăperi în care există gaz, ulei sau sulf. 

21. Nu așezați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (de exemplu, lângă sisteme de încălzire 

și încălzitoare pe gaz) și evitați lumina directă a soarelui. 

22. Păstrați o distanță minimă de cel puțin 50 cm față de substanțele inflamabile (de exemplu, alcool 

etc.) sau recipiente sub presiune (de ex., recipiente de pulverizare). 

23. Nu utilizați aparatul de aer condiționat lângă apă sau camere cu umiditate ridicată, de exemplu 

într-un subsol umed, lângă o piscină, o cadă sau un duș. Asigurați-vă că nu pătrunde apă în 

dispozitiv. 

24. Nu așezați obiecte grele sau fierbinți pe dispozitiv și nu acoperiți niciodată dispozitivul. 

25. Nu introduceți niciodată degetele, pixurile sau alte obiecte în dispozitiv și asigurați-vă că admisia și 

evacuarea aerului nu sunt niciodată blocate. 

26. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta dispozitivul de la sursa de alimentare. 

Trageți întotdeauna de ștecher pentru a deconecta cablul de alimentare. Nu atingeți ștecherul cu 

mâinile ude pentru a evita șocurile electrice. 

27.Opriți întotdeauna dispozitivul înainte de a-l deconecta. 

28.Deconectați aparatul când nu îl utilizați, înainte de a-l curăța, de a-l întreține sau de a-l muta dintr-o 

locație în alta. 

29. Dacă dispozitivul este defect, opriți-l cu butonul de pornire/oprire de pe panoul de control și 

contactați linia de asistență pentru clienți. 

      ● 

30. Păstrați aparatul de aer condiționat în stare bună prin întreținerea și curățarea unității. 

31. Filtrul de aer trebuie curățat cel puțin o dată pe săptămână. 

32. Când nu îl utilizați, depozitați dispozitivul în poziție verticală, într-un loc sigur și uscat, departe de 
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îndemâna copiilor. Nu acoperiți dispozitivul cu ambalaje din plastic. 

33. Depozitați dispozitivul într-o zonă fără surse de aprindere (de exemplu, foc deschis, un aparat cu 

gaz în funcțiune sau un încălzitor electric cu o sursă de căldură deschisă). 

34. Aparatul de aer condiționat trebuie transportat în poziție verticală sau ușor pe o parte. Goliți în 

prealabil recipientul interior pentru apă condensată. Așteptați cel puțin o oră după mutarea 

dispozitivului înainte de a porni dispozitivul. 

35. Pentru orice reparații la aparat, la ștecher sau la cablu, contactați întotdeauna și exclusiv centrele 

de service post-vânzare autorizate de producător. 

36. Nu folosiți niciun mijloc de accelerare sau eliminare a procesului de dezghețare, aparatul va face 

acest lucru singur. 

37. Dacă aveți întrebări legate de întreținere, puteți contacta linia telefonică telefonică/punctul de 

service autorizat de producător. 

      

 

ATENȚIE Întrerupătorul principal de alimentare și comutatorul de pornire/oprire 

nu ar trebui să fie utilizate ca singurele mijloace de deconectare a 

alimentării. Deconectați întotdeauna cablul de alimentare înainte de a 

întreține sau muta unitatea. 

 

Pentru a evita riscul de electrocutare, scoateți ștecherul din priză 

atunci când dispozitivul nu este utilizat și înainte de curățare. 

  

INFORMAȚII SPECIFICE PRIVIND REFRIGERANTUL R290 

1. R290 este un agent frigorific conform reglementărilor CE de mediu. 

2. Agentul frigorific este inodor. 

3. Dispozitivul trebuie instalat într-o încăpere în care nu există surse de aprindere în funcțiune (de 

exemplu: foc deschis, aparate pe gaz și electrice în funcțiune cu o sursă de căldură deschisă) 

4. Nu perforați și nu ardeți aparatul de aer condiționat. 

5. Trebuie avut grijă să nu găuriți în circuitul de răcire. 

6. Spațiile neaerisite în care echipamentul este instalat, operat sau depozitat trebuie să fie construite 

astfel încât să nu se poată acumula pierderi de agent frigorific. Se evită astfel riscul de incendiu 

sau explozie cauzat de aprinderea agentului frigorific cauzat de cuptoarele electrice, sobe sau alte 

surse de aprindere. 

7. Aparatul trebuie depozitat astfel încât să nu se producă deteriorări mecanice. 

8. Persoanele care lucrează sau intervin pe un circuit frigorific trebuie să fie în posesia unui certificat 

valabil eliberat de un organism autorizat, care să ateste expertiza lor în manipularea agenților 

frigorifici printr-un caiet de sarcini de evaluare recunoscut de asociațiile din industrie. 

9. Operațiunile de reparație trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile furnizate de producătorul 

dispozitivului. Operațiunile de reparații și întreținere care necesită utilizarea altui personal calificat 

trebuie efectuate sub supravegherea specialistului responsabil cu manipularea agenților frigorifici 

inflamabili. 

 

 

 RECICLARE 

Materialele de ambalaje pot fi reciclate. Prin urmare, se recomandă să le aruncați 

în deșeuri sortate. 
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 ELIMINARE 
Simbolul coșului de gunoi tăiat necesită eliminarea separată a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice (DEEE). Dispozitivele electrice și electronice 
pot conține substanțe periculoase și periculoase pentru mediu. Prin urmare, nu îl 
aruncați împreună cu deșeurile reziduale nesortate, ci mai degrabă la un punct de 
colectare desemnat pentru echipamentele electrice și electronice vechi. În acest 
fel contribuiți la protecția resurselor și a mediului. Pentru mai multe informații, vă 
rugăm să contactați dealerul sau autoritățile locale. 
 

 ELIMINAREA BATERIILOR 
Simbolul coșului de gunoi tăiat necesită ca bateriile să fie aruncate separat. Vă 
rugăm să aruncați bateriile într-un mod ecologic. NU aruncați bateriile la gunoi. Vă 
rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare din zona dumneavoastră sau 
să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. 

 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
Confirmăm prin prezentarea acestui că acest articol respectă cerințele, 
reglementările și directivele esențiale ale UE. Puteți vizualiza în orice moment 
declarația de conformitate detaliată la următorul link: www.becool.at/downloads 
 

Sub rezerva erorilor și modificărilor tehnice:  
www.becool.at 

 

http://www.becool.at/
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DESCRIEREA UNITĂȚII ȘI A OBIECTULUI LIVRĂRII 
 

 
 

1. Senzor 
2. Ieșirea aerului 
3. Afișare 
4. Tragegriff (beidseitig) 
5. Grila de admisie a aerului și filtrul de 

aer 
6. Roti 
7. Panou de control 

 
 

 

 
8. Grila de admisie a aerului și filtrul de 

aer 
9. Ieșirea aerului  
10. Evacuarea condensului 
11. Ștecher de alimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furtun de evacuare a aerului cu adaptor 

Vă rugăm să puneți piesele împreună, 
răsucind cele două adaptoare pe furtunul de 
aer.  

Suport fereastră (B) + șină de prelungire (A) 

Suport pentru ferestre pentru rulouri și 
ferestre glisante.   

 

 

 

         B                             A 

Telecomandă 
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INSTALARE 
 
INSTALARE  
 
Cu doar câțiva pași veți putea sa instalați aparatul: 

 
1. Asamblați furtunul de evacuare 
 
Extindeți furtunul pe ambele părți trăgându-l în 
afară, după aceea înșurubați adaptoarele 
 

 

 

 
2. Instalați furtunul de evacuare a aerului pe 
dispozitiv 
 
Împingeți și rotiți furtunul de evacuare a aerului în 
orificiul prevăzut în partea din spate a aparatului.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
3. Instalare pe o fereastră/balcon fără suport 
de fereastră 
 
Acum plasați aparatul de aer condiționat lângă o 
fereastră sau o ușă de balcon. Reglați lungimea 
furtunului astfel încât să ajungă la fereastra/ușa 
balconului. Verificați dacă aerul din furtun poate 
curge liber. Deschideți puțin fereastra și atașați 
acolo sfârșitul furtunului de evacuare. 
 

 

 
4. Instalare pentru rulouri și ferestre glisante 
folosind suportul ferestrei 
 
Așezați suportul ferestrei pe cadrul ferestrei, 
glisați-l pe toată lățimea/înălțimea ferestrei trăgând 
șina de extensie (A) din suportul ferestrei (B). Apoi 
înșurubați șuruburile (D) în orificiile 
corespunzătoare, corespunzătoare lățimii ferestrei 
dvs. pentru a vă asigura că suportul ferestrei 
asamblat nu are goluri după atașare. Coborâți sau 
glisați fereastra pe suport și glisați sfârșitul 
furtunului de evacuare în decupaj. 
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ATENȚIE 
Dacă deschiderea ferestrei este mai mică decât lungimea minimă a setului de glisare a 

ferestrei, tăiați capătul fără trapă pentru a se potrivi cu fereastră. 
Nu tăiați niciodată orificiul setului de glisare a ferestrei. 
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RECOMANDARE DE LA BE COOL 
 

Vă recomandăm o oprire de aer cald SHE la 
instalarea pe ferestre, uși de balcon sau uși glisante. 

Acestea oferă următoarele avantaje: 

• Nu se strecoară aer cald în cameră prin → 
urmare economisește energie 

• Asamblare ușoara si rapida 

• Material durabil, hidrofug 

• Deschidere si inchidere posibile 

• Spălabil 

 

Disponibil de la furnizorul dumneavoastră de aer 
condiționat. 

 

 

  

ATENȚIE!!  
 
Vă rugăm să rețineți 
următoarele pentru ambele 
instalații: 

 
 

Furtunul de evacuare a aerului trebuie să fie cât mai scurt și 
îndoit cât mai puțin posibil, astfel încât aerul să poată curge 
liber. 

Aparatul de aer condiționat trebuie amplasat pe o podea 
solidă pentru a minimiza zgomotul și vibrațiile. Așezați 
dispozitivul pe o suprafață plană, suficient de puternică 
pentru a susține dispozitivul. 

Dispozitivul trebuie instalat la îndemâna unei prize 
corespunzătoare. Nu obstrucționați niciodată orificiile de 
admisie sau evacuare a aerului ale dispozitivului. 

Furtunul de evacuare este adaptat cu precizie acestui 
aparat. Nu-l extindeți și nu îl înlocuiți cu un alt furtun, altfel 
puteți deteriora aparatul. 
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DESCRIEREA AFIȘAJULUI 
 

Afișajul este situat pe partea din față a aparatului de aer condiționat și arată următoarele:  
 

 

1. Simbol Modul de răcire → Acest simbol apare de îndată ce setați modul de răcire 

2. Simboll Afișarea vitezei → Acest simbol apare de îndată ce setați unul dintre cele 
patru niveluri diferite de viteză:  

 

→ Viteză mare (pentru putere maximă a ventilatorului)  

 

     → Viteză medie (reduce nivelul de zgomot, dar menține un confort bun)  

 

        → Viteză redusă (pentru funcționare silențioasă) 

 

→ Viteză automată (aparatul selectează automat cea mai potrivită viteză 
a ventilatorului ținând cont de setarea temperaturii) 

3. Simbol TIMER → Acest simbol apare de îndată ce ați setat "Timer"..  

4. Simbol Temperatura unității → Acest simbol arată dacă temperatura este afișată în 
grade Celsius sau Fahrenheit:  

Celsius →  

Fahrenheit →  

5. AFIȘAJ GENERAL → Aceasta arată următoarele:  

Temperatura → De exemplu.:  

Modul ventilator →  

Modul dezumidificator →  

Afișarea orei atunci când este setat "Timer" → De exemplu.:  

 

 
 

 



 

Seite 11 von 23 

PANOU DE CONTROL ȘI TELECOMANDĂ 
 
PANOU DE CONTROL  
Descrierea panoului de control și a telecomenzii 
 
Butoanele de pe panoul de comandă și de pe telecomandă au aceleași funcții:  
 

PANOU DE CONTROL 
 

1. Tastă pornire/oprire 
2. Tastă mod 
3. Tastă-viteză 
4. Tastă ridicare viteză 
5. Tastă redus viteză 
 

 
 

                     FERNBEDIENUNG 

 

 

Tastă-viteză 

 

Oscilare 

Mod-somn 

Tastă ridicare viteză 

Tastă redus viteză 

Tastă pornire/oprire 

Tastă mod 

Tastă timp 

Tastă temperatură 
 

 
 
 
TELECOMANDĂ  
regătirea telecomandă - Inserarea sau înlocuirea bateriilor   
 
Punerea în funcțiune a telecomandă pentru prima dată: 
ndepărtați cu grijă banda izolatoare situată în compartimentul pentru baterii de pe 
spatele telecomenzii.  

 
 
 
 
Înlocuiți bateriile: 
Pentru a înlocui bateria, scoateți compartimentul pentru baterii de pe partea din spate a 
telecomenzii - procedați după cum urmează:  
 

 

Benzi izolatoare 
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1. Folosiți un ac:  

 
2. mpingeți știftul în orificiul din 

compartimentul pentru baterii și 
scoateți-l în același timp:  
  

3. Acum înlocuiți bateria, acordând 
întotdeauna atenție marcajelor de 
polaritate (+/-) din suportul bateriei:  

 

4. Apoi împingeți compartimentul pentru 
baterii până la capăt înapoi în 
telecomandă.  

 
 
 
 

ATENȚIE 
Dacă telecomanda trebuie înlocuită sau aruncată, bateriile trebuie scoase și aruncate în mod 

corespunzător conform reglementărilor în vigoare! 
De asemenea, scoateți bateriile dacă telecomanda nu va fi folosită o perioadă lungă de timp 

pentru a preveni deteriorarea. 
 

Dacă bateriile trebuie înlocuite, înlocuiți întotdeauna ambele cu baterii de același tip și nivel 
de încărcare. 
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SETARE FUNCȚII 
 
Puteți seta toate funcțiile direct pe dispozitiv sau folosind telecomanda. 
În funcție de funcția setată, luminile indicatoare de pe afișajul panoului de control se aprind. 
Îndreptați telecomanda direct către dispozitivul din partea din fața acestuia și asigurați-vă că 
nu există obstacole între telecomandă și dispozitiv. 

 
Porniți aparatul 
 

1. Conectați aparatul la priza de alimentare cu împământare.  

2. Apăsați butonul  pentru a porni aparatul 
 

 

ATENȚIE 
Nu opriți niciodată aparatul de aer condiționat trăgând ștecherul direct de la rețea. Pentru a 
opri, apăsați întotdeauna butonul de pornire/oprire și așteptați câteva minute înainte de a 

deconecta dispozitivul de la rețea. Acest lucru permite dispozitivului să treacă printr-un ciclu 
de verificări pentru a-și verifica funcționalitatea. 

 
 
SET MOD 
 
Modul de răcire 
 Optim pentru vreme caldă și umedă pentru a răci camera.  
 

1. Apăsați butonul  până când se aprinde indicatorul modului de 

răcire de pe afișajul .   

2. Acum, utilizați   și  pentru a selecta temperatura țintă dorită 

(18°C - 32°C/64°F-90°F).  

3. Folosiți butonul pentru a selecta unul dintre cele patru niveluri ale ventilatorului. 

  
 

ATENȚIE 
În timpul verii, se recomandă o temperatură a camerei între 24° și 27°. În orice caz, nu se 
recomandă să alegeți o temperatură semnificativ mai mică decât temperatura exterioară. 

 
 
Mod de ventilație/ventilator  
În acest mod, doar ventilatorul funcționează.  
  

1. Apăsați butonul  până când pe afișaj se aprinde simbolul 

ventilatorului "  " 

2. Acum selectați unul dintre cele patru niveluri de viteză cu ajutorul butonului . 

 
 

Simbolul de 
pe afișaj 
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 Mod uscare  
Ideal pentru reducerea umidității din încăpere (de ex.: primăvara și toamna, 
pentru încăperi umede, în perioadele ploioase etc.) 
 

• Apăsați butonul  în mod repetat până când pe afișaj se aprinde 

simbolul dezumidificatorului "  ".  

• Aparatul reglează automat temperatura în funcție de temperatura de 

• temperatura ambiantă curentă.   

• Viteza ventilatorului este, de asemenea, setată automat la cel mai mic nivel. 

 
Schimbarea unității de temperatură 
Aveți posibilitatea de a selecta între GRAD și FAHRENHEIT:  

 

GERÄT FERNBEDIENUNG 

Apăsați și țineți apăsat simultan butonul 
- timp de aproximativ 20 de secunde pentru 
a schimba unitatea de temperatură: 

Apăsați butonul  pentru a schimba 
unitatea de temperatură: 

 
 
 
Următoarele funcții pot fi setate numai cu ajutorul telecomenzii: 
 
Oscilare 

• Utilizați butonul  pentru a activa oscilația dispozitivului.  
• Apăsând din nou butonul dezactivează funcția.  

 
 

ATENTIE 
Cu această funcție, aerul suflat este distribuit vertical. Acest lucru vă permite să obțineți 

distribuția orizontală a aerului în cameră.   

 
 
 
Timer 
Această funcție vă permite să porniți și să opriți unitatea în funcție de timp. 
 
Pornire programată 
 

• Porniți aparatul și selectați modul dorit (de exemplu, modul de răcire, 25°C, viteză 

medie).  

• Acum opriți aparatul și apăsați butonul . 

• Simbolul  și simbolurile sau indicatorul de temperatură pentru setările selectate 

anterior clipesc acum pe afișaj.   

Simbolurile 
de pe afișaj 
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• Apăsați tasta  în mod repetat până când pe afișaj apare numărul de ore dorit. Acum 

așteptați aproximativ 5 secunde până când temporizatorul se reglează automat și 

simbolul x se aprinde permanent.  

• După expirarea timpului setat, aparatul pornește automat și funcționează în funcție de 

setările pe care le-ați selectat. 6. 

• Pentru a opri cronometrul, apăsați din nou butonul . 

 
Oprire programată  

• În timp ce aparatul este pornit, apăsați butonul .  

• Simbolul  și afișajul orei clipesc pe afișaj.  

• Apăsați tasta  în mod repetat până când pe afișaj apare numărul de ore dorit. 

Acum așteptați aproximativ 5 secunde până când temporizatorul se reglează automat 

și simbolul  se aprinde permanent. 

• După ce timpul programat s-a scurs, aparatul se oprește automat. 

 
Somn 
Această caracteristică este utilă în special pentru operarea aparatului pe timpul nopții, 
deoarece își reduce treptat puterea.  
 

AVEȚI GRIJA: 
Această funcție poate fi setată numai în modul de răcire. 

 

Apăsați butonul pentru a porni sau opri funcția. 
Aparatul funcționează acum automat după cum urmează: 

• Reduce luminozitatea ecranului. 

• Scade volumul. 

• Scade nivelul ventilatorului și, de asemenea, menține nivelul scăzut. 
Temperatura va crește treptat cu 1°C pe oră într-o perioadă de 2 ore și va fi menținută timp de 
5 ore până când dispozitivul se va opri automat. 
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SFATURI PENTRU O APLICARE CORECTĂ 
 
Găsiți aici câteva sfaturi pentru a obține performanța optimă a aparatului de aer condiționat:  
 

 

Închideți ferestrele și ușile din camera care urmează să fie 
climatizată.  

 

 

Protejați camera de lumina directă a soarelui cu perdele, 
jaluzele sau obloane. Acest lucru vă va economisi energie. 

 

Nu așezați niciun obiect pe aparat și nu acoperiți intrarea și ieșirea de aer. Păstrați grilele 
libere.  

Asigurați-vă că în încăpere nu funcționează nicio sursă de căldură.  

Nu utilizați niciodată aparatul în încăperi foarte umede (de ex. spălătorii). 

Nu utilizați aparatul în aer liber. 

Asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este așezat pe o podea plană. 

 
ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 

 
 
Curățați filtrul de aer 
 
Pentru a asigura funcționarea eficientă a aparatului de aer condiționat, curățați filtrul de aer 
după fiecare săptămână de funcționare. 
 
1. Înainte de curățare, opriți aparatul, așteptați câteva minute și apoi scoateți aparatul din 

priză pentru a-l deconecta de la rețea. 
2. Scoateți furtunul de evacuare a aerului.  
3. Aparatul de aer condiționat are un total de 3 filtre de aer.r:  

 

1 x Filtru de aer superior 2 x Filtre de aer laterale 

Deschideți 
grila de 
admisie a 
aerului din 
spate și 
scoateți filtrul 
de dedesubt, 
așa cum se 
arată în 
imagine:  

 

Îndepărtați mai 
întâi grila de 
evacuare a 
aerului 1.  
Scoateți apoi 
ambele filtre de 
aer 2 + 3, așa 
cum se arată în 
imagine:  
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4. Pentru a îndepărta praful acumulat în filtrele de aer, folosiți un aspirator.  
5. Dacă filtrul de aer este foarte murdar, îl puteți scufunda în apă caldă și îl puteți clăti de 

mai multe ori - cu toate acestea, temperatura apei nu trebuie să depășească 40°C.  

6. După spălare, lăsați filtrul de aer să se usuce bine și apoi înlocuiți-le. 
 

Atenție     

 Nu utilizați niciodată aparatul fără un filtru. 

 
CURĂȚAREA CARCASEI 
 
Înainte de curățare, opriți aparatul, așteptați câteva minute și apoi deconectați întotdeauna 
aparatul de la rețeaua electrică. 
 
Curățați unitatea cu o cârpă moderat umedă și apoi ștergeți-o cu o cârpă uscată. 

• Din motive de siguranță, nu curățați niciodată aparatul cu apă. Acest lucru ar putea fi 
periculos.  

• Nu utilizați niciodată benzină, alcool sau solvenți pentru curățare. 

• Nu pulverizați insecticide sau agenți similari pe aparatul de aer condiționat. 
 

GOLIREA MANUALĂ A REZERVORULUI DE APĂ 
 
Unitatea dispune de un sistem automat de evaporare a apei. Prin circulația apei condensate, 
compresorul este răcit, ceea ce nu numai că îmbunătățește performanța de răcire, dar 
economisește și energie. 
 

Dacă rezervorul de apă este încă plin, pe afișajul panoului de comandă apare " " și aparatul 
de aer condiționat se oprește automat. Unitatea este blocată până când rezervorul de apă este 
golit. 

 
 
Pentru a goli rezervorul de apă de condensare, urmați pașii de mai jos: 
 

1. Scoateți fișa de alimentare din priză.  
2. Așezați un recipient de colectare sub orificiul de 

evacuare a condensului din partea din spate a 
aparatului, îndepărtați cu grijă capacul de la orificiul 
de evacuare și lăsați apa să se scurgă în recipientul 
de colectare.  

3. La sfârșit, puteți înclina ușor aparatul de aer 
condiționat - dar nu mai mult de 30°. 

4.  După ce rezervorul este complet golit, reintroduceți 
cu grijă ștecherul în priza de apă. 

Conectați ștecherul la rețeaua electrică și reporniți aparatul. 
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DRENAJ PERMANENT AL APEI 
 
Aveți opțiunea de a instala o scurgere permanentă a apei, astfel 
încât să nu trebuiască să goliți manual rezervorul de apă de 
fiecare dată când intenționați să utilizați aparatul pentru o 
perioadă mai lungă de timp (sau când pompa de apă se 
defectează).  
 
Pentru a instala scurgerea permanentă a apei, procedați după 
cum urmează: 

• Înainte de a atașa un furtun de scurgere a apei adecvat 
(12,7 mm) la ieșirea respectivă, rezervorul de apă trebuie 
să fie complet gol.  

• Scoateți ștecherul de la ieșirea permanentă a apei de 
condensare și atașați furtunul de scurgere a apei.  

• ntroduceți celălalt capăt al furtunului într-un recipient 
colector sau într-un canal de scurgere, fără ca furtunul să 
fie așezat mai sus de supapa de scurgere și fără să fie 
îndoit. 

• Dacă scurgerea permanentă este îndepărtată, asigurați-
vă că reintroduceți cu grijă dopul. 

 
 

 

 
 
 

 
ACTIVITĂȚI LA ÎNCEPUTUL/FINALUL SEZONULUI 

 
CONTROALE LA SFÂRȘITUL SEZONULUI 
 

• Goliți cu grijă rezervorul de apă de condensare complet într-un recipient adecvat, așa 

cum este descris în secțiunea "Golirea rezervorului de apă". 

• Lăsați aparatul de aer condiționat să funcționeze în modul ventilator timp de 2 ore, 

până când interiorul unității este complet uscat. 

• Opriți aparatul și deconectați ștecherul de la rețea. 

• Curățați filtrul și reintroduceți-l după uscare (consultați secțiunea "Curățarea filtrului 

de aer").  

• Îndepărtați furtunul de evacuare și accesoriile și depozitați-le cu grijă. 

• Scoateți bateriile din telecomandă 

• Împachetați aparatul și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. 

 

CONTROALE LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI  
 

• Verificați dacă cablul de alimentare și priza sunt în ordine și dacă împământarea este 
funcțională.  

• Asigurați-vă că ștecherul este montat cu grijă în priza de condensare și că filtrele sunt 
introduse.  

• Urmați cu atenție instrucțiunile de instalare și de siguranță. 
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AUTODIAGNOSTICARE 
 
Aparatul de aer condiționat dispune de un sistem de autodiagnosticare pentru identificarea 
unor defecțiuni. Mesajele de eroare sunt afișate pe ecran:  
 

 
 

INDICATOR DE AFIȘARE ACȚIUNE 

LOW TEMPERATURE 

 

TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ  ( 
Prevenirea înghețului ) 

Aparatul este echipat cu un mecanism de protecție 
împotriva înghețului mecanismul de protecție 
împotriva înghețului pentru a preveni formarea 
gheții. 

Aparatul se oprește și repornește automat din nou 
de îndată ce procesul de dezghețare este finalizat. 

FULL TANK 

 

REZERVOR PLIN 
(  Rezervorul de apă este plin ) 

Goliți rezervorul de apă așa cum este descris în 
capitolul Capitolul "Golirea rezervorului de apă".  

PROBE FAILURE 

 

EROARE SENZOR 

( Senzor deteriorat  ) 

De îndată ce acest mesaj de eroare apare pe ecran, 
vă rugăm să contactați linia de service sau să 
solicitați punctele de service de pe pagina de pornire 
www.becool.at.  
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REMEDIEREA PROBLEMELOR 
 
Înainte de a contacta serviciul de asistență telefonică/centrul de service pentru clienți, vă 
rugăm să verificați dacă eroarea poate fi corectată folosind instrucțiunile de mai jos.  
 

PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE 

Aparatul de aer condiționat 
nu pornește. 

Pană de curent 
Așteptați ca alimentarea cu 
energie electrică să fie restabilită. 

Unitatea nu este conectată la 
sursa de alimentare. 

Conectați aparatul la rețeaua 
electrică  

S-a activat o funcție de protecție 
automată. 

Așteptați 30 de minute. Dacă 
problema persistă, contactați 
centrul de service. 

Aparatul de aer condiționat 
funcționează doar pentru o 
perioadă scurtă de timp. 

Trecerea restrânsă a aerului prin 
furtun. 

Atașați corect furtunul de 
evacuare a aerului și păstrați-l cât 
mai scurt posibil, fără să-l îndoiți. 

Ieșirea de aer este blocată de 
ceva. 

Verificați și îndepărtați orice 
obstacol care blochează căile 
respiratorii.  

Apare un miros neplăcut în 
încăpere în timpul 
funcționării. 

Filtru de aer murdar 
Curățați filtrul de aer în 
conformitate cu descrierea.  

Aparatul de aer condiționat 
funcționează, dar camera 
nu se răcește. 

Deschideți ferestrele, ușile și/sau 
perdelele care nu sunt trase. 

Închideți ferestrele și ușile și 
trageți perdelele. Urmați "Sfaturi 
pentru utilizarea corectă" 
prezentate mai sus. 

emperatura pe care ați setat-o 
este prea mare.  

Setați o temperatură mai scăzută. 

Grila de admisie a aerului este 
blocată/poluat. 

Asigurați-vă că grila de admisie a 
aerului este liberă/curățați filtrul 
de aer. 

În cameră există surse de 
căldură (aragaz, uscător de păr 
etc.). 

 Opriți sursele de căldură: 
 

Furtunul de evacuare a aerului 
este separat de unitate. 

Atașați furtunul de evacuare a 
aerului la orificiul de pe partea din 
spate a unității. 

Specificațiile tehnice ale aparatului nu sunt suficiente pentru 
încăperea în care este amplasat.  

În timp ce unitatea este în 
funcțiune, în încăpere se 
simte un miros neplăcut. 

Filtrul de ventilație este înfundat 
Curățați filtrul așa cum este 
descris mai sus. 

Aparatul nu funcționează 
timp de aproximativ 3 
minute după ce îl reporniți. 

O funcție de protecție automată 
împiedică repornirea unității mai 
devreme de 3 minute de la ultima 
deconectare. 

Așteptați. Acest timp de așteptare 
face parte din funcționarea 
normală a unității. 

Pe ecran apar următoarele 
informații: 

/  /  

Unitatea dispune de un sistem de 
autodiagnosticare care poate 
identifica unele defecțiuni. 

Consultați capitolul 
AUTODIAGNOSTIC pentru a afla 
cum să procedați. 
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Informații tehnice 

Numărul articolului BCP11KL2202FW 

Capacitate de răcire 11.000Btu 

Consumul de energie (răcire) 1200W 
Max. Consumul de energie 1350W 

Tensiunea de intrare 220-240V~ 

Frecvență 50Hz 

Max. Mod de răcire curent 5.3A 

Max. Curent 7.0A 

 

Răcire/umplere R290/0.235kg/3 

Eficiență energetică EER 2.6 

Clasa de eficiență energetică A 

Circulația aerului 300m³/h 

Nivelul de zgomot (putere acustică) 65dB 

LRA a compresorului 23.5A 

Clasa de protecție împotriva stropilor de 
apă 

IPX0 

Presiunea maximă admisibilă 1.2Mpa(L)/2.3Mpa(H) 

 

Greutate 31kg 

Dimensiuni 445x370x715mm 

 

Adresa de contact pentru informații 
suplimentare 
 

 

 
Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3, A-1140 Wien 
Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 
Serviceline:  +43 (1) 97 0 21 – 502 
www.becool.at 
FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien 
 
 

 

http://www.becool.at/
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GARANȚIE 
  

Cu acest produs de calitate de la BE COOL entru inovație, durabilitate și fiabilitate.   
Pentru acest dispozitiv BE COOL acordăm o perioadă de garanție de 2 ani de la data achiziției, 
valabilă în Austria și Germania!  
 
În cazul în care, contrar așteptărilor, vor fi totuși necesare lucrări de service la dispozitivul 
dumneavoastră în această perioadă, vă garantăm prin prezenta repararea (piese de schimb și 
manoperă) sau (la latitudinea Schuss) înlocuirea gratuită a produsului. În cazul în care, din motive 
economice, nu este posibilă nici repararea, nici înlocuirea, ne rezervăm dreptul de a emite o notă de 
credit la valoarea actuală.  
În orice caz, vă rugăm să contactați în primul rând linia de asistență pentru clienți (a se vedea 
instrucțiunile de utilizare – „Adrese de contact pentru informații suplimentare și linia de service"). 
Dorim să subliniem faptul că lucrările de reparații care nu au fost efectuate de ateliere autorizate prin 
contract anulează imediat valabilitatea acestei garanții.  
 
Această garanție nu acoperă:  

• Deteriorări datorate nerespectării instrucțiunilor de utilizare  

• Repararea sau înlocuirea pieselor din cauza uzurii normale    

• Dispozitive care sunt utilizate - chiar și numai parțial - în scopuri comerciale  

• Dispozitive deteriorate din punct de vedere mecanic din cauza unei influențe externe (cădere, 
impact, rupere, utilizare necorespunzătoare etc.), precum și semne de uzura legate de aspect  

• Dispozitive, care a fost manipulate necorespunzător  

• Dispozitive, care nu au fost deschise de către atelierul nostru de service autorizat  

• Așteptări neîndeplinite ale consumatorilor  

• Daune cauzate de forța majoră, apa, fulgerul, supratensiunea  

• Dispozitive, în cazul în care denumirea tipului și/sau numărul de serie de pe dispozitiv a fost 
modificat, șters, făcut ilizibil sau îndepărtat  

• Defecte datorate unei murdăriri extraordinare  

• Servicii în afara atelierelor noastre autorizate prin contract, costuri de transport până la un atelier 
autorizat sau până la noi și înapoi, precum și riscurile asociate  

  
Precizăm în mod expres că, în cadrul perioadei de garanție, se va percepe o sumă forfetară de 60 € 
(indexată pe baza IPC 2015, iunie 2020) în cazul unor erori de operare sau dacă nu a fost detectată 
nicio eroare.  
 
Furnizarea serviciului de garanție (repararea sau înlocuirea dispozitivului) nu prelungește perioada de 
garanție absolută< de 2 ani de la data achiziției.   
 Garanția de 2 ani este valabilă numai la prezentarea chitanței de achiziție (trebuie să fie incluse 
numele și adresa comerciantului, precum și denumirea completă a dispozitivului) și a certificatului de 
garanție asociat, pe care trebuie să fie notat tipul de dispozitiv, precum și numărul de serie (vizibil pe 
cutie și pe spatele sau partea inferioară a dispozitivului)! Fără prezentarea certificatului de garanție, se 
aplică doar garanția legală!  
Atragem atenția în mod expres asupra faptului că drepturile de garanție legală nu sunt afectate de 
această garanție și rămân neschimbate.  
 Schuss Home Electronic GmbH și agenții săi indirecți sunt răspunzători pentru daune numai în caz de 
neglijență gravă sau intenție. În orice caz, este exclusă răspunderea pentru pierderi de profit, economii 
estimate, dar nerealizate, daune indirecte și daune rezultate din pretenții ale unor terțe părți.   
  
Adresa de contact a atelierului de service respectiv o găsiți pe pagina noastră de internet 
www.schuss-home.at.    
 
Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Sperăm că vă veți bucura de utilizarea dispozitivului 
dumneavoastră BE COOL!  
 
ADRESĂ  
  BE COOL distribuție      
  Schuss Home Electronic GmbH     
  A-1140 Viena, Scheringgasse 3    
  Tel.: +43 (0)1/ 970 21 

Denumire tip:................................................ 
 
Număr de serie:..............................................   
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3 
1140 Wien, AUSTRIA 
 
Declară că produsul 
Declares, that the product  
 

Desemnare Description PAC 11.000 BTU 
Modell Nr. Model No. BCP11KL2202FW 

este în conformitate cu următoarele directive, standarde și/sau regulamente: 
is conformity with following directives, norms and/or regulations:  
 
EMV Directivă / EMC directive 2014/30/EU 
EN 55014-1: 2017  
EN 55014-2: 2015  
EN 61000-3-2: 2014  
EN 61000-3-3: 2013  
 
LVD Directivă / LVD directive 2014/35/EU 
EN 62233: 2008  
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017  
EN 60335-2-40: 2003 + A11: 2004 + A12: 2005 + A1: 2006 + A2: 2008 + A13: 2012  
 
ErP Directivă / ErP directive 2009/125/EC 
Regulamentul (CE) nr. / Regulamentul (EV) nr. EU 206/2012 & (UE) 2016/2282 
EN 14511: 2018 
EN 12102-1: 2017 
EN: 50564: 2011 

RED directive 2014/53/EU 
 

Reach SVHC(EC)NO. 1907/2006 
 

RoHs Directivă / RoHs directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863  
 

Marcajul CE pe produs / CE marking on the product: 

 
 
Locul și data de desfășurare a expoziției: 
Place and date of issue:  
Vienna, 2022-06-13 
 
Referința declarației: 
Declaration reference: 
SCHUSS HOME ELECTRONIC GMBH 
Scheringgasse 3, 1140 Wien, AUSTRIA 
FB-Nr. / Company Register No.: 236974 t 

Reprezentant autorizat al producătorului 

Authorized representative of manufacture 

 

 

 


