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 ALGEMENE INFORMATIE 
 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe airconditioner installeert 

en gebruikt. Bewaar vervolgens de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor 
toekomstige inzage. 

 Personen (met inbegrip van kinderen) die het toestel niet veilig kunnen bedienen vanwege 
hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of hun onervarenheid of onwetendheid 
moeten tijdens het gebruik onder toezicht staan van of geïnstrueerd worden door de persoon 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

 Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het apparaat spelen. 

 Als de airconditioner moet worden geïnstalleerd, aangepast of gerepareerd, neem dan eerst 
contact op met uw dealer of het plaatselijke klantenservice. De airconditioner mag alleen 
worden geïnstalleerd, aangepast of gerepareerd door een erkend bedrijf. Anders bestaat er 
gevaar voor ernstige schade of ernstig of dodelijk letsel aan personen. 

 De Wi-Fi-module werkt in een frequentieband van 2400 tot 2483,5 MHz met een 
zendvermogen van 20 dBm. 

 

 
GWP: 

R32:675 

Dit symbool geeft aan dat dit product in de EU-landen niet met het normale restafval 
mag worden weggegooid. Laat het product op verantwoorde wijze recyclen om 
mogelijke milieu- of gezondheidsschade als gevolg van ongecontroleerde afvoer te 
voorkomen en om duurzame recycling van grondstoffen te ondersteunen. Voor 
gebruikte apparatuur kunt u gebruik maken van de juiste inzamelpunten of u kunt 
informatie inwinnen bij uw dealer. Hij kan het gebruikte product innemen voor 
milieuvriendelijke recycling. 

 

1.1 Verklaring van de symbolen 

  GEVAAR  
Duidt op gevaarlijke situaties. Als ze niet worden voorkomen, 
zullen ze leiden tot de dood of ernstig letsel. 

   

  WAARSCHUWING  
Duidt op gevaarlijke situaties. Als ze niet worden voorkomen, 
kunnen ze tot de dood of ernstig letsel leiden. 

   

  AANWIJZING  
Duidt op gevaarlijke situaties. Als ze niet worden voorkomen, 
kunnen ze tot licht of matig letsel leiden. 

   

OPMERKING  
Duidt op belangrijke informatie. Als deze niet in acht worden 
genomen, kan dit leiden tot materiële schade. 

   

 
 

Duidt op een gevaar, dat tot een van de categorieën 
WAARSCHUWING of AANWIJZING behoort. 
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1.2 Koudemiddel 

 
Het toestel wordt met brandbaar koudemiddel R32 gevuld. 

 
Lees voor gebruik van het toestel eerst de gebruiksaanwijzing. 

 
Lees voor installatie van het toestel eerst de installatiehandleiding. 

 Lees voordat u het toestel repareert eerst de onderhoudshandleiding. 

 
 Een speciaal koudemiddel circuleert in het systeem om de functionaliteit van de 

airconditioner te waarborgen. Het toegepaste koudemiddel is Fluorid R32, dat speciaal werd 
gereinigd. Het koudemiddel is brandbaar en reukloos. Onder bepaalde omstandigheden kan 
eventueel lekkend koudemiddel exploderen. De brandbaarheid van het koudemiddel is 
echter zeer laag. Het kan alleen met vuur worden ontstoken. 

 In vergelijking met gebruikelijke koudemiddelen is R32 milieuvriendelijk. Het is niet schadelijk 
voor het milieu en beschadigt de ozonlaag niet. Het broeikaseffect is ook laag. R32 heeft 
zeer goede thermodynamische eigenschappen. Dankzij dit feit kan een zeer hoog 
energetisch rendement worden bereikt. Hierdoor kan de hoeveelheid koudemiddel in het 
toestel worden verminderd. 

 

 WAARSCHUWING: 

 Om het ontdooiproces te versnellen of het toestel te reinigen, mag u geen andere middelen 
gebruiken dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen. Als een reparatie nodig is, bel 
dan de dichtstbijzijnde erkende klantenservice.  

 Alle reparaties, die door ongekwalificeerde personen worden uitgevoerd, kunnen gevaarlijk 
zijn.  

 Het toestel moet worden geïnstalleerd in een ruimte waar geen ontvlambare stoffen kunnen 
ontbranden - er mogen zich geen open vuur, geen gasbranders of elektrische verwarming 
met gloeiende spiralen in de ruimte bevinden.  

 Haal het toestel niet uit elkaar en gooi het niet in het vuur. 

 Het toestel moet worden geïnstalleerd in een ruimte met een groter vloeroppervlak dan X m2. 
(Voor grootte van het oppervlak X zie de tabel "a" in het hoofdstuk "Veilige omgang met 
brandbaar koudemiddel.) 

 Het toestel wordt met brandbaar koudemiddel R32 gevuld. Bij reparaties moeten de 
instructies van de fabrikant nauwkeurig worden opgevolgd. 

 Merk op dat het koudemiddel reukloos is.  

 Lees de technische handleiding. 
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1.3 Veiligheidsaanwijzingen 

 WAARSCHUWING: 

Bediening en onderhoud 

 Dit toestel kan ook gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder of door personen met 
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met onvoldoende ervaring of 
kennis, indien zij onder toezicht staan of indien zij geïnstrueerd zijn in het veilig gebruik van 
het toestel en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. 

 Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 

 Kinderen mogen het toestel niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden. 

 Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten om de airconditioner op het 
lichtnet aan te sluiten. Anders bestaat brandgevaar. 

 Voordat u de airconditioner reinigt, moet u deze loskoppelen van de stroomtoevoer. Anders 
bestaat gevaar voor een elektrische schok. 

 In geval van schade moet de netaansluitkabel worden vervangen door de fabrikant, 
geautoriseerd onderhoudspersoneel of een gekwalificeerd persoon om mogelijke risico's tot 
een minimum te beperken. 

 Reinig de airconditioner niet met water, anders bestaat gevaar voor een elektrische schok. 

 Besproei de binnenunit niet met water. Anders bestaat het risico van een elektrische schok of 
beschadiging van het toestel. 

 Raak na het wegnemen van het luchtfilter de lamellen van de warmtewisselaar niet aan, om 
letsel door scherpe randen te voorkomen. 

 Droog het luchtfilter niet met vlammen of een haardroger om vervorming of brand te 
voorkomen. 

 Het onderhoud moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Anders kan er 
persoonlijk letsel of materiële schade ontstaan. 

 Repareer de airconditioner niet zelf. Anders bestaat het risico van een elektrische schok of 
beschadiging van het toestel. Als de airconditioner gerepareerd moet worden, bel dan de 
dealer. 

 Steek geen vingers of voorwerpen in de luchtinlaat- of -uitlaatopeningen. Anders kunnen 
personen gewond raken of kan het toestel beschadigd raken. 

 Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat niet. Anders bestaat gevaar voor storingen. 

 Bescherm de afstandsbediening tegen water, anders kan deze worden beschadigd. 

 In geval van een van de volgende omstandigheden moet de airconditioner onmiddellijk 
worden uitgeschakeld en van het stroomnet worden losgekoppeld. Laat het apparaat 
vervolgens door uw dealer of een erkende klantenservice repareren. 

– Oververhitting of beschadiging van de netaansluitkabel. 

– Abnormale bedrijfsgeluiden. 

– Veelvuldig uitschakelen door de beveiligingsautomaat. 

– Brandlucht uit de airconditioner. 

– Koudemiddel lekt uit de binnenunit. 
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 Als de airconditioner onder abnormale omstandigheden werkt, bestaat er een risico op 
storingen, elektrische schokken of brand. 

 Bij het in- en uitschakelen van het apparaat met de noodstopschakelaar moet het apparaat 
met een elektrisch niet-geleidend voorwerp worden bediend. Gebruik geen metalen 
voorwerpen. 

 Ga niet op de behuizing van de buitenunit staan en plaats er geen zware voorwerpen op. 
Anders kan het toestel beschadigd raken of kunnen personen gewond raken. 

Installatie 

 De installatie moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Anders kunnen 
personen gewond raken of kan het toestel beschadigd raken. 

 Bij de installatie van het apparaat moeten de elektrotechnische veiligheidsnormen en 
‑voorschriften in acht worden genomen. 

 Gebruik een onafhankelijke stroomvoorziening en een beveiligingsautomaat waarvan de 
parameters voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. 

 Installeer een beveiligingsautomaat. Anders kan het toestel beschadigd raken. 

 Bij permanente aansluiting op het stroomnet moet een alpolige scheidingsschakelaar, 
waarvan de contacten in geopende toestand minstens 3 mm van elkaar verwijderd zijn, 
worden gebruikt om het apparaat uit te schakelen. 

 Bij de keuze van de beveiligingsautomaat moet rekening worden gehouden met de 
desbetreffende apparaatparameters. De beveiligingsautomaat moet tegen te hoge stroom 
(kortsluiting) en overbelasting beschermen. 

 De airconditioner moet voldoende worden geaard. Bij foutieve aarding bestaat gevaar voor 
een elektrische schok. 

 Gebruik geen ongeschikte netaansluitkabel. 

 Controleer de voedingsspanning om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van 
de airconditioner. Bij instabiele voedingsspanning of foutieve aansluiting kunnen storingen 
optreden. Voordat u de airconditioner gebruikt, moet u geschikte netaansluitkabels 
installeren. 

 De fase-, nul- en aardingsgeleiders moeten correct in het stopcontact zijn aangesloten. 

 Voordat u met werkzaamheden aan het toestel begint, moet u de stekker uit het stopcontact 
halen. 

 Sluit de voeding niet aan voordat de installatie is voltooid. 

 In geval van schade moet de netaansluitkabel worden vervangen door de fabrikant, 
geautoriseerd onderhoudspersoneel of een gekwalificeerd persoon om mogelijke risico's te 
beperken. 

 Het koelcircuit kan heet worden. Monteer de aansluitkabel op voldoende afstand van de 
koudemiddelleidingen. 

 Het toestel moet in overeenstemming met de nationale normen en voorschriften worden 
geïnstalleerd. 

 De installatie mag alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel in 
overeenstemming met de geldende normen en voorschriften. 

 De airconditioner is een apparaat van beschermingsklasse I. Hij moet overeenkomstig de 
geldende normen op de juiste wijze worden geaard. De aarding moet door een 
gekwalificeerde vakman worden aangesloten. Zorg ervoor dat de aarding voortdurend wordt 
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gecontroleerd op de goede werking ervan, anders bestaat er gevaar voor een elektrische 
schok. 

 De geel-groene geleider in de airconditioner is de aardgeleider die niet voor andere 
doeleinden mag worden gebruikt. 

 De aardingsweerstand moet voldoen aan de geldende elektrotechnische veiligheidsnormen. 

 Het toestel moet zo worden geplaatst dat de netstekker gemakkelijk bereikbaar is. 

 Alle elektrische leidingen op de binnen- en buitenunit moeten door gekwalificeerde personen 
worden aangesloten. 

 Als de lengte van de netaansluitkabel onvoldoende is, koop dan een nieuwe kabel van 
voldoende lengte. Het is niet toegestaan om meerdere kabels te koppelen om ze te 
verlengen. 

 Bij het aansluiten van de airconditioner op het stopcontact moet de netstekker na de 
installatie gemakkelijk bereikbaar zijn. 

 Bij een airconditioner zonder netstekker moet de klant zorgen voor een scheidingsschakelaar 
of een beveiligingsautomaat. 

 Als de airconditioner moet worden aangepast, mogen deze werkzaamheden alleen door 
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Anders kunnen personen gewond raken of kan 
het toestel beschadigd raken. 

 Kies een plaats die buiten het bereik van kinderen ligt en ver genoeg van dieren en planten. 
Plaats een hek om het apparaat als het om veiligheidsredenen noodzakelijk is. 

 De binnenunit moet dicht bij de muur worden geïnstalleerd. 

 Installatie- en gebruiksaanwijzingen voor het product zijn verkrijgbaar bij de fabrikant. 

 
Bedrijfstemperatuurbereik 

Modelafhankelijk: 

 Binnenzijde DB/WB (°C) Buitenzijde DB/WB (°C) 

max. koeling 32/23 43/26 

max. verwarming 27/– 24/18 

Opmerking: 

 Het bedrijfstemperatuurbereik (buitentemperaturen) bij een alleen voor koelen bestemde 
eenheid is –15-43 °C, bij een warmtepompeenheid –15-43 °C. 

 
Modelafhankelijk: 

 Binnenzijde DB/WB (°C) Buitenzijde DB/WB (°C) 

max. koeling 32/23 43/26 

max. verwarming 27/– 24/18 

Opmerking: 

 Het bedrijfstemperatuurbereik (buitentemperaturen) bij een alleen voor koelen bestemde 
eenheid is –15-43 °C, bij een warmtepompeenheid –20-43 °C. 
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 APPARAATBESCHRIJVING 
Binnenunit 

 
 
Opmerking: 

De opmaak van het werkelijke product kan van de bovenstaande afbeelding afwijken. Het 
werkelijke product is maatgevend. 

Luchtinlaat  
Voorklep  
Filter 

 
Noodbedieningstoets 

(De opmaak of de positie van het display kan van de bovenstaande 
afbeelding afwijken. Het werkelijke product is maatgevend.) Afstandsbediening 

Horizontale luchtafbuigingslamellen  

Luchtuitlaat 



8 

Display 

 
  

(De opmaak of de positie van het display kan van de bovenstaande afbeelding 
afwijken. Het werkelijke product is maatgevend.) 

Modelafhankelijk: Modelafhankelijk: 

Koel-
indicator 

Netspannings-
indicator 

Ontvanger-
venster 

Verwar-
mings-
indicator 

Temperatuur-
indicator 

Ontvochtigings-
indicator 

Display 

Temperatuur-
indicator 

Koel-
indicator 

Netspannings-
indicator 

Ontvanger-
venster 

Verwarmings-
indicator 

Temperatuur-
indicator 

Ontvochtigings-
indicator 

Meerkleurige led-bedrijfsmodusweergave: 

Wit (W): Koelmodus  

Rood (R): Verwarmingsmodus  

Groen (G): Ontvochtigingsmodus  

Netspannings-
indicator 

Ontvanger-
venster 

Display 

Meerkleurige led-bedrijfsindicator: 
Groen: AAN 
Rood: UIT 

Ontvanger-
venster 

Temperatuur-
indicator 

Display 

Koelindicator 

Netspannings-
indicator 

Ontvanger-
venster 

Verwarmings-
indicator 

Ontvochtigings-
indicator 

Display 

Ontvanger-
venster 

Temperatuur-
indicator 

Display 

Meerkleurige led-bedrijfsmodusweergave: 

Wit (W): Koelmodus  

Rood (R): Verwarmingsmodus  

Oranje (O): Ontvochtigingsmodus  

Meerkleurige led-bedrijfsindicator: 
Groen: AAN 
Rood: UIT 

Temperatuur-
indicator 

Modelafhankelijk: 

Modelafhankelijk: 

Modelafhankelijk: Modelafhankelijk: 
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Buitenunit 

 
 
Opmerking: 

De opmaak van het werkelijke product kan van de bovenstaande afbeelding afwijken. Het 
werkelijke product is maatgevend. 

Luchtinlaat 

Luchtuitlaat 

Verbindingskabel 
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 AFSTANDSBEDIENING 
3.1 Toetsen van de afstandsbediening 

 

  1 ON/OFF-toets (aan/uit) 

  2 MODE-toets (bedrijfsmodus) 

  3 FAN-toets (ventilator) 

  4 SWING-toets (luchtrichting besturen) 

  5 Turbo-toets (versnelling van de airconditioning) 

  6 ▲/▼-toets (verhogen/verlagen)  

  7 SLEEP-toets (slaapfunctie) 

  8 TEMP-toets (temperatuur ) 

  9 Wi-Fi-toets 

10 LIGHT-toets (verlichting) 

11 CLOCK-toets (kloktijd) 

12 TIMER ON / TIMER OFF-toets (AAN-timer / 
UIT-timer) 

3.2 Weergaves in het display van de afstandsbediening 

 
 

I Feel ingestelde ventilatorstand 
signaaloverdracht 
Turbo-modus 

Functie Verwarming 8 °C 
gewenste temperatuur 

Wi-Fi-functie (afhankelijk van model aanwezig) 

ingestelde timertijd 

AAN-timer (ON) / UIT-timer (OFF) 

Kinderbeveiliging (toetsvergrendeling) 

lucht naar boven/beneden 

Bedrijfsmodus 

Automatisch

Koelen

Ontvochtigen

Ventilator

Verwarmen

: gewenste temperatuur : kamertemperatuur 
: buitentemperatuur 

Getoonde temperatuur 

tijdsindicator
slaapmodus

verlichting
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3.3 Functie van de toetsen op de afstandsbediening 
Opmerking: 

 Deze afstandsbediening is universeel en kan voor airconditioners met vele functies worden 
toegepast. Als sommige functies niet beschikbaar zijn voor het betreffende model, blijft de 
bedrijfsmodus van het toestel ongewijzigd als de betreffende knop op de afstandsbediening 
wordt ingedrukt. 

 Na het aansluiten van de airconditioner op de stroomvoorziening klinkt er een signaaltoon. 
De bedrijfsindicatie  brandt (weergave rood, de kleur hangt af van het model). Dan kunt u 
de airconditioner met de afstandsbediening bedienen. 

 Door op een knop op de afstandsbediening te drukken terwijl het toestel ingeschakeld is, 
knippert de signaaltransmissie-indicator  eenmaal op het display van de afstandsbediening 
en geeft de airconditioner een signaaltoon om de signaalontvangst te bevestigen. 

 Als het toestel is uitgeschakeld, verschijnt de gewenste temperatuur op het display van de 
afstandsbediening (als de AAN/UIT-timer en de verlichtingsfuncties zijn ingesteld, 
verschijnen ook de bijbehorende indicatoren op het display). Bij het inschakelen van het 
toestel verschijnen de functie-indicaties van de ingestelde functies op het display. 

 

1 ON/OFF-toets (aan/uit) 
 

Druk op de toets om het apparaat in te schakelen. Druk nogmaals op de toets om het apparaat 
uit te schakelen. 
 

2 MODE-toets (bedrijfsmodus) 
 

Druk op de toets, om de gewenste bedrijfsmodus in te stellen. 

 
 Als u de automatische bedrijfsmodus selecteert, werkt de airconditioner automatisch volgens 

de fabrieksinstelling. De gewenste temperatuur kan niet worden ingesteld en wordt ook niet 
weergegeven. Door op de FAN-toets te drukken kan de ventilatorstand worden ingesteld. 
Door op de SWING-toets te drukken kunt u de richting van de uitgeblazen lucht instellen. 

 Als de koelmodus is geselecteerd, werkt de airconditioner in de koelmodus. De  
koelindicator  op de binnenunit licht op (de indicator is beschikbaar afhankelijk van het 
model). Door op de toetsen ▲ of ▼ te drukken kunt u de gewenste temperatuur instellen. 
Door op de FAN-toets te drukken kan de ventilatorstand worden ingesteld. Door op de 
SWING-toets te drukken kunt u de richting van de uitgeblazen lucht instellen. 

 Als de ontvochtigingsmodus is geselecteerd, werkt de airconditioner in de 
ontvochtigingsmodus in een lage ventilatorstand. De ontvochtigingsindicator  op de 
binnenunit licht op (de indicator is beschikbaar afhankelijk van het model). In de 
ontvochtigingsmodus kan de ventilatorstand niet worden ingesteld. Door op de SWING-toets 
te drukken kunt u de richting van de uitgeblazen lucht instellen. 

 Wanneer de ventilatormodus wordt geselecteerd, blaast de airconditioner alleen lucht uit; 
koeling of verwarming vindt niet plaats. Geen enkele indicator brandt, behalve de AAN-
indicator. Door op de FAN-toets te drukken kan de gewenste ventilatorstand worden 
ingesteld. Door op de SWING-toets te drukken kunt u de richting van de uitgeblazen lucht 
instellen. 

 Als de verwarmingsmodus is geselecteerd, werkt de airconditioner in de verwarmingsmodus. 

De verwarmingsindicator  op de binnenunit licht op (de indicator is beschikbaar afhankelijk 
van het model). Door op de toetsen ▲ of ▼ te drukken kunt u de gewenste temperatuur 

Automatisc
h 

Koelen Ontvochtigen Ventilator Verwarmen 
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instellen. Door op de FAN-toets te drukken kan de ventilatorstand worden ingesteld. Door op 
de SWING-toets te drukken kunt u de richting van de uitgeblazen lucht instellen. (De 
verwarmingsmodus is niet beschikbaar voor airconditioners die alleen bedoeld zijn om te 
koelen. Als de verwarmingsmodus met de afstandsbediening is geselecteerd, kan de 
airconditioner niet worden ingeschakeld met de ON/OFF-toets.) 

Opmerking: 

 Na het starten van de verwarmingsmodus blaast de binnenunit de lucht met een vertraging 
van 1-5 minuten uit (de werkelijke vertraging is afhankelijk van de kamertemperatuur) om te 
voorkomen dat de koude lucht wordt uitgeblazen. 

 Temperatuurinstelbereik met behulp van de afstandsbediening: 16–30 °C. 
Ventilatorstand: automatisch, laag, middel, hoog. 

 

3 FAN-toets (ventilator) 
 

De toets wordt voor het instellen van de ventilatorstand in de volgende cyclus gebruikt: 
automatisch (AUTO), laag, , middel  en hoog . 

 
Opmerking: 

 Tijdens de bedrijfsmodus automatische ventilatorstand stelt de airconditioner de 
ventilatorstand automatisch volgens de fabrieksinstelling in. 

 In de ontvochtigingsmodus is de lage ventilatorstand ingesteld. 

 X-FAN-functie (ventilatornaloop/ vocht uitblazen):  
Wanneer de toets voor de ventilatorstand in de koel- of ontvochtigingsmodus 2 seconden 
wordt ingedrukt, verschijnt de indicator , en na het uitschakelen van het apparaat, blijft de 
ventilator enkele minuten draaien om de binnenkant van het apparaat te drogen. Na het 
aansluiten van de voeding is de X-FAN-functie standaard uitgeschakeld. De X-FAN-functie 
kan niet voor de bedrijfsmodi Automatisch, Ventilator- of Verwarmen worden gebruikt. 

Met deze functie kan het vocht uit de verdamper van de binnenunit worden verwijderd nadat 
de unit is uitgeschakeld om schimmelgroei te voorkomen. 

– X-FAN-functie ingeschakeld: Na het uitschakelen van het apparaat met de ON/OFF-toets 
blijft de ventilator van de binnenunit enkele minuten in de lage ventilatorstand draaien. 
Gedurende deze tijd kan de ventilator van de binnenunit direct worden gestopt door de 
toets voor de ventilatorstand gedurende 2 seconden in te drukken. 

– X-FAN-functie uitgeschakeld: Na het uitschakelen van het apparaat door drukken op de 
ON/OFF-toets wordt het gehele apparaat direct uitgeschakeld. 

 

4 SWING-toets (uitgeblazen lucht naar boven/beneden afbuigen) 
 

Door op de toets te drukken, kan de hoek voor de uitgeblazen lucht naar boven/beneden 
worden ingesteld. De hoek voor de uitblaaslucht kan cyclisch als volgt worden ingesteld: 

 
 Als u  selecteert, wordt de richting van de lucht uit de airconditioner automatisch geregeld. 

De horizontale luchtafbuigingslamellen zwenken automatisch op en neer binnen het volledige 
hoekbereik. 

 Als u  selecteert, wordt de lucht uit de airconditioner alleen in de 
ingestelde richting uitgeblazen. De horizontale luchtafbuigingslamellen blijven in de 
vastgelegde stand staan. 

Geen indicatie 
(de horizontale lamel staat in de actuele positie)
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 Als u selecteert, wordt  de lucht uit de airconditioner alleen in de ingestelde richting 
uitgeblazen. De horizontale luchtafbuigingslamellen draaien binnen het gedefinieerde 
hoekbereik. 

 Druk langer dan 2 seconden op de  toets, om de gewenste hoek voor de luchtafbuiging in 
te stellen. Laat de toets los, zodra de gewenste hoekstand bereikt is. 

Opmerking: 

 De luchtafbuigingsfunctie  is modelafhankelijk aanwezig. Als dit commando door 
de airconditioner wordt ontvangen, wordt de automatische luchtafbuiging ingesteld. 

 

5 Turbo-toets (versnelling van de airconditioning) 
 

Druk in de koel- of verwarmingsmodus op de toets om over te schakelen naar snelkoelen of 
snel verwarmen. In het display van de afstandsbediening verschijnt de indicator . Druk 
nogmaals op de toets om de turbofunctie uit te schakelen. De indicator  gaat uit. 

Als deze functie actief is, wordt de zeer hoge ventilatorstand ingesteld om de koeling of 
verwarming te versnellen en de gewenste temperatuur in de ruimte zo snel mogelijk te 
bereiken. 
 

6 ▲ / ▼ toets (verhogen/verlagen) 
 

 Druk eenmaal op de toetsen ▲ of ▼ om de gewenste temperatuur met 1 °C te verhogen of 
te verlagen. Als de toetsen ▲ of ▼ langer dan 2 seconden ingedrukt worden gehouden, 
begint de gewenste temperatuur op de afstandsbediening snel te veranderen. Als de toets 
wordt losgelaten nadat de instelwaarde is bereikt, zal de verandering ook op het display van 
de binnenunit verschijnen. 

 Bij het instellen van de timer voor Inschakelen (TIMER ON), Uitschakelen (TIMER OFF) of 
Tijd (KLOK) kan de tijd worden ingesteld met behulp van de ▲ of ▼ toetsen. (Zie 
beschrijving van de toetsen CLOCK, TIMER ON en TIMER OFF.)  

 

7 SLEEP-toets (slaapfunctie)  
 

De slaapfunctie kan worden ingeschakeld door in de bedrijfsmodi Koelen of Verwarmen op de 
toets te drukken. In het display van de afstandsbediening verschijnt de indicator . Druk 
nogmaals op de toets om de slaapfunctie uit te schakelen. De indicator  gaat uit. 
 

8 TEMP-toets (temperatuur tonen) 
 

Door op de toets te drukken, kunt u de weergave van de binnenunit wijzigen tussen gewenste 
waarde, kamer- of buitentemperatuur. De optie op de afstandsbediening wordt als volgt cyclisch 
omgeschakeld: 

 
 Als  of geen van de mogelijke temperatuurindicaties met de afstandsbediening is 

geselecteerd, verschijnt de gewenste temperatuur op het display van de binnenunit. 

 Als  met de afstandsbediening is geselecteerd, verschijnt de kamertemperatuur op het 
display van de binnenunit. 

 Als  met de afstandsbediening is geselecteerd, verschijnt de buitentemperatuur op het 
display van de binnenunit. 

Geen 
indicatie 
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Opmerking: 

 Bij enkele modellen kan de buitentemperatuur niet worden weergegeven. In dit geval wordt 
de opdracht  wel door de binnenunit ontvangen, maar wordt toch de gewenste 
temperatuur weergegeven. 

 Na het inschakelen van het apparaat wordt standaard de gewenste temperatuur getoond. Er 
is geen indicatie op de afstandsbediening. 

 De temperatuur kan alleen worden weergegeven op binnenunits met een numeriek display. 

 Als de indicatie van de kamertemperatuur of de buitentemperatuur is geselecteerd, verschijnt 
de betreffende temperatuur op het display van de binnenunit en na 3 of 5 seconden keert de 
indicatie automatisch terug naar de gewenste temperatuur. 

 

9 Wi-Fi-toets (Wi-Fi) 
 

Druk op de Wi-Fi-toets, om de Wi-Fi-functie aan-/uit te schakelen. Bij ingeschakelde Wi-Fi-
functie verschijnt de indicator "Wi-Fi" op de afstandsbediening. Druk bij uitgeschakeld apparaat 
tegelijkertijd gedurende één seconde op de toetsen MODE en Wi-Fi, om de fabrieksinstelling 
van de Wi-Fi-modus te herstellen. 

 Deze functie is modelafhankelijk aanwezig. 
 

10 LIGHT-toets (verlichting) 
 

Druk op de toets, om de display-verlichting van de binnenunit uit te schakelen. De indicator  
in het display van de afstandsbediening gaat uit. Druk nogmaals op de toets om de verlichting 
van het display uit te schakelen. De indicator  verschijnt weer. 
 

11 CLOCK-toets (kloktijd) 
 

Druk op de toets om de tijd in te stellen. De indicator  in het display van de afstandsbediening 
begint te knipperen. Druk binnen 5 seconden op de ▲ of ▼-toetsen om de tijd in te stellen. Elke 
keer drukken op de ▲ of ▼-toetsen verhoogt of verlaagt de tijdinstelling met 1 minuut. Als de 
toetsen ▲ of ▼ langer dan 2 seconden ingedrukt worden gehouden, verandert de tijdwaarde 
snel. Laat de toets los, zodra de gewenste tijd bereikt is. Druk op de CLOCK-toets om de tijd in 
te stellen. De indicator  stopt met knipperen. 

Opmerking: 

 De kloktijd wordt in het 24-uurs-formaat weergegeven. 

 De tijd tussen de bediening van de toetsen tijdens het instellen mag niet meer dan 5 
seconden bedragen. Anders wordt de instellingsmodus automatisch door de 
afstandsbediening beëindigd. Dit geldt ook tijdens het instellen van de AAN- en UIT-timer. 

 

12 TIMER ON / TIMER OFF-toets (AAN-timer / UIT-timer) 
 

 TIMER ON-toets (tijdsgestuurd inschakelen) 

Met de TIMER ON-toets kunt u de timer voor automatisch inschakelen instellen. Als u op de 
toets drukt, gaat de indicator  op het display van de afstandsbediening uit en begint de 
ON-indicator te knipperen. Door op de toetsen ▲ of ▼ te drukken kunt u de inschakeltijd 
instellen. Elke keer drukken op de ▲ of ▼-toetsen verhoogt of verlaagt de tijdinstelling met 
1 minuut. Als de toetsen ▲ of ▼ langer dan 2 seconden ingedrukt worden gehouden, 
verandert de tijdwaarde snel. 

Bevestig de gewenste tijd door op de TIMER ON-toets te drukken. De ON-indicator stopt met 
knipperen. De indicator  verschijnt weer.  

Tijdsgestuurd inschakelen annuleren: Als het tijdsgestuurde inschakelen geactiveerd is, druk 
dan op de TIMER ON-toets, om het te annuleren. 
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 TIMER OFF-Toets (tijdsgestuurd uitschakelen) 

Met de TIMER OFF-toets kunt u de timer voor automatisch uitschakelen instellen. Als u op 
deze toets drukt, gaat de indicator  op het display van de afstandsbediening uit en begint 
de OFF-indicator te knipperen. Door op de toetsen ▲ of ▼ te drukken kunt u de tijd voor het 
uitschakelen instellen. Elke keer drukken op de ▲ of ▼-toetsen verhoogt of verlaagt de 
tijdinstelling met 1 minuut. Als de toetsen ▲ of ▼ langer dan 2 seconden ingedrukt worden 
gehouden, verandert de tijdwaarde snel. 

Bevestig de gewenste tijd door op de TIMER OFF-toets te drukken. De OFF-indicator stopt 
met knipperen. De indicator  verschijnt weer.  

Tijdsgestuurd uitschakelen annuleren: Als het tijdsgestuurde uitschakelen geactiveerd is, 
druk dan op de TIMER OFF-toets, om het te annuleren. 

Opmerking: 

 Wanneer het toestel in- of uitgeschakeld is, kunt u de UIT-timer of de AAN-timer tegelijkertijd 
instellen. 

 Stel de juiste tijd in op de afstandsbediening voordat u de AAN- of UIT-timer instelt. 

 Na het starten van de AAN of UIT-timer, stelt u een continue cyclus in. De airconditioner zal 
dan volgens de ingestelde tijd in- of uitschakelen. De ON/OFF-toets heeft geen invloed op de 
instelling. Als u de functie niet nodig hebt, annuleert u deze met de afstandsbediening. 

 

gezondheidsfunctie 
 

Terwijl de ventilator van de binnenunit draait, wordt de gezondheidsfunctie (ionen genereren) 
ingeschakeld.  

Bij uitgeschakeld apparaat is ook de gezondheidsfunctie uitgeschakeld. 

Deze functie is modelafhankelijk aanwezig. 

 

3.4 Functie van toetscombinaties 
 

Energiebesparende functie 
 

Druk in de koelmodus gelijktijdig op de toetsen TEMP en CLOCK, om de energiebesparende 
functie in- of uit te schakelen. Zodra de energiebesparingsfunctie wordt gestart, verschijnt in het 
display van de afstandsbediening de indicatie SE-en wordt de gewenste temperatuur 
automatisch door de airconditioner volgens de fabrieksinstelling aangepast, zodat de 
energiebesparing maximaal is. Druk opnieuw de TEMP- en CLOCK-toetsen tegelijkertijd in om 
de energiebesparingsfunctie uit te schakelen. 

Opmerking: 

 In de energiebesparingsmodus is standaard de automatische ventilatorstand ingesteld en dit 
kan niet worden veranderd. 

 In de energiebesparingsmodus kan de gewenste temperatuur niet worden veranderd. Als u 
op de TURBO-toets drukt, zal de afstandsbediening geen opdracht verzenden. 

 De slaap- en energiebesparingsfuncties kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Bij 
ingeschakelde energiebesparende functie in de koelmodus wordt deze door drukken op de 
SLEEP-toets uitgeschakeld. Bij ingeschakelde slaapfunctie in de koelmodus wordt deze door 
starten van de energiebesparende functie uitgeschakeld. 

 

Functie Verwarming 8 °C 
 

Druk in de verwarmingsmodus gelijktijdig op de toetsen TEMP en CLOCK, om de functie 
Verwarmen 8 °C in- of uit te schakelen. Zodra deze functie wordt gestart, verschijnt de indicator 

 en "8 °C" op het display van de afstandsbediening en de airconditioner zal de 
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verwarmingsmodus op 8 °C handhaven. Druk nogmaals gelijktijdig op de toetsen TEMP en 
CLOCK, om de functie Verwarmen 8 °C uit te schakelen. 

Opmerking: 

 In de modus Verwarmen 8 °C is standaard de automatische ventilatorstand ingesteld en dit 
kan niet worden veranderd. 

 In de modus Verwarmen 8 °C kan de gewenste temperatuur niet worden veranderd. Als u op 
de TURBO-toets drukt, zal de afstandsbediening geen opdracht verzenden. 

 De functies Slaap en Verwarmen 8 °C kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de 
functie Verwarmen 8 °C in de verwarmingsmodus is ingeschakeld, wordt de functie 
Verwarmen 8 °C uitgeschakeld door op de SLEEP-toets te drukken. Als de slaapfunctie in de 
verwarmingsmodus is ingeschakeld, wordt de slaapfunctie na het starten van de functie 
Verwarmen 8 °C uitgeschakeld. 

 Als de temperatuur wordt weergegeven in graden Fahrenheit, verschijnt de modus 
verwarmen bij 46 °F op de afstandsbediening. 

 

Kinderbeveiliging (bediening blokkeren) 
 

Door tegelijkertijd op de ▲ en ▼-toetsen te drukken, kan de functie van de kinderbeveiliging in- 
of uitgeschakeld worden. Het display  verschijnt wanneer de kinderbeveiliging is 
ingeschakeld. Als een toets op de afstandsbediening wordt ingedrukt, knippert de indicator  
driemaal en wordt er geen opdracht naar het apparaat gestuurd. 
 

Veranderen van de temperatuureenheid op het apparaat 
 

Als het apparaat is uitgeschakeld, kunt u door gelijktijdig op de toetsen ▼ en MODE te drukken 
tussen °C en °F schakelen. 
 

I FEEL-functie (door de afstandsbediening gemeten temperatuur) 
 

Druk tegelijkertijd op de ▲ en MODE-toetsen om de I FEEL-functie te activeren. In het display 

van de afstandsbediening verschijnt de indicator . Na het inschakelen van de functie stuurt 
de afstandsbediening de gemeten temperatuurwaarde naar het apparaat en de 
kamertemperatuur wordt automatisch door het apparaat geregeld op basis van de door de 
temperatuursensor van de afstandsbediening gemeten temperatuur. Druk opnieuw gelijktijdig 

op beide toetsen om de I FEEL-functie uit te schakelen. De indicator  gaat uit. 

 Als deze functie is ingeschakeld, moet de afstandsbediening zich dicht bij de gebruiker 
bevinden. Plaats de afstandsbediening niet op voorwerpen die te warm of te koud zijn om te 
voorkomen dat de omgevingstemperatuur verkeerd wordt gemeten. Wanneer de I FEEL-
functie is ingeschakeld, plaatst u de afstandsbediening zo dat de binnenunit de signalen kan 
ontvangen die door de afstandsbediening worden uitgezonden. 

 

3.5 Werkwijze bij de bediening 
1. Sluit de airconditioner aan op de voeding en druk vervolgens op de ON/OFF-knop op de 

afstandsbediening om het apparaat in te schakelen. 

2. Door drukken op de MODE-toets kiest u de gewenste bedrijfsmodus: Automatisch (AUTO), 
Koelen (COOL), Ontvochtigen (DRY), Ventilator (LCF) of Verwarmen (HEAT). 

3. Door op de toetsen ▲ of ▼ te drukken kunt u de gewenste temperatuur instellen. (De 
gewenste temperatuur kan in de automatische bedrijfsmodus niet worden ingesteld.) 

4. Door op de FAN-toets te drukken kunt u de gewenste ventilatorstand instellen: automatisch, 
laag, middel of hoog. 

5. Door op de SWING-toets te drukken kunt u de richting van de uitgeblazen lucht instellen. 
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3.6 Vervanging van de batterijen in de afstandsbediening 
1. Druk op de achterkant van de afstandsbediening op het punt 

dat is gemarkeerd met  zoals op de afbeelding. Verwijder 
vervolgens het batterijdeksel in de richting van de pijl. 

2. Vervang de beide 1,5 V batterijen (grootte AAA). Let op de 
juiste polariteit van de batterijen (+ en –). 

3. Plaats het deksel van het batterijvak weer terug. 

Opmerking: 

 Richt de signaalzender van de afstandsbediening tijdens het gebruik op de signaalontvanger 
van de airconditioner. 

 De afstand tussen de signaalzender en de signaalontvanger mag niet groter zijn dan 8 m en 
er mogen zich geen obstakels in de signaalweg bevinden. 

 In ruimtes met fluorescentielampen of draadloze telefoon kan het signaal worden verstoord. 
In dit geval moet de afstand tussen de afstandsbediening en de binnenunit worden verkleind. 

 De nieuwe batterijen moeten van hetzelfde type zijn als de oude. 

 Verwijder de batterijen als de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt zal worden. 

 De batterijen moeten worden vervangen als de indicatoren in het display slecht of helemaal 
niet leesbaar zijn. 

3.7 Nood-bediening 
Als de afstandsbediening verloren gaat of niet meer werkt, kan de airconditioner met de 
noodbedieningstoets worden bediend. De werkwijze is als volgt: Open de voorklep zoals op de 
afbeelding en druk vervolgens op de noodbedieningstoets om de airconditioner aan- of uit te 
schakelen. De ingeschakelde airconditioner werkt In de automatische bedrijfsmodus. 

 

 WAARSCHUWING 

Druk op de toets met een elektrisch niet-geleidend voorwerp. 

Voorklep Noodbedienings-
toets 

Batterij 

Verwijderen 

Installeren 

Signaalzender 

Deksel van het batterijvak
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 REINIGING EN ONDERHOUD 

 WAARSCHUWING 

 Schakel de airconditioner voor het reinigen uit en ontkoppel hem van het stroomnet, anders 
bestaat er gevaar voor een elektrische schok. 

 Reinig de airconditioner niet met water, anders bestaat gevaar voor een elektrische schok. 

 Gebruik voor de reiniging van de airconditioner geen vluchtige vloeistoffen. 

 

4.1 Reiniging van het oppervlak van de binnenunit 
Voor vuile oppervlakken van de binnenunit wordt aanbevolen deze met een zachte droge doek 
of een vochtige doek te reinigen. 

Opmerking: 

 Voor reiniging niet de voorklep afnemen.  

 

4.2 Reiniging van het filter 

1. Open de voorklep. 

Open de voorklep een beetje, zoals te zien is in de afbeelding. 

 

2. Verwijder het luchtfilter. 

Verwijder het luchtfilter zoals op de afbeelding te zien is. 

 

3. Reinig het luchtfilter. 

Reinig het luchtfilter met een stofzuiger of water. 

Als het luchtfilter erg vuil is, spoel het dan met water 
(temperatuur max. 45 °C) en laat het in de schaduw drogen.  

4. Installeer het luchtfilter. 

Plaats het luchtfilter terug en sluit vervolgens de voorklep op 
de juiste wijze. 

 
 

 WAARSCHUWING: 

 Daarom wordt aangeraden, het luchtfilter elke drie maanden te reinigen. Het luchtfilter kan 
vaker worden gereinigd als het toestel in een stoffige omgeving werkt.  

 Raak na het wegnemen van het luchtfilter de lamellen van de warmtewisselaar niet aan, om 
letsel door scherpe randen te voorkomen. 

 Droog het luchtfilter niet met vlammen of een haardroger om vervorming of brand te 
voorkomen. 
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4.3 Testen voor seizoensgebonden gebruik 
1. Controleer de luchtinlaat- en luchtuitblaasgleuven op blokkering. 

2. Controleer of de beveiligingsautomaat, de netstekker en het stopcontact intact zijn. 

3. Verzeker u ervan, dat het luchtfilter schoon is. 

4. Controleer de apparaatsokkel van de buitenunit om er zeker van te zijn dat deze niet 
beschadigd of verroest is. Neem bij schade contact op met de dealer. 

5. Controleer de afvoerpijp op beschadigingen. 

 

4.4 Testen na seizoensgebonden gebruik 
1. Koppel de netaansluitkabel los. 

2. Reinig het luchtfilter en de voorklep van de binnenunit. 

3. Controleer de apparaatsokkel van de buitenunit om er zeker van te zijn dat deze niet 
beschadigd of verroest is. Neem bij schade contact op met de dealer. 

 

4.5 Informatie over recycling 
1. Veel verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Plaats ze in geschikte afvalcontainers voor 

herbruikbaar afval. 

2. Als u de niet meer bruikbare airconditioner wilt afvoeren, neem dan contact op met uw 
plaatselijke inzamelpunt of vraag uw dealer om de gebruikte airconditioner op de juiste wijze 
af te voeren. 
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 STORINGSBEHANDELING 
5.1 Storingsanalyse 
Controleer de toestand van het apparaat aan de hand van de volgende instructies voordat u 
contact opneemt met de klantenservice Als u de storing ook op deze manier niet kunt 
verhelpen, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer of de klantenservice. 
 

Toestand Controle Hulp 

De binnenunit 
ontvangt geen 
signaal van de 
afstandsbediening 
of de 
afstandsbediening 
werkt niet. 

 Werd de functie van het toestel ernstig 
beïnvloed (door statische elektriciteit, 
onstabiele spanning)? 

 Trek de stekker uit het stopcontact. Sluit 
na 3 minuten de netstekker weer aan en 
zet het toestel aan. 

 Is de afstandsbediening binnen de 
signaalreikwijdte? 

 De signaalreikwijdte bedraagt 8 m. 

 Zijn er obstakels in de signaalweg?  Verwijder de hindernissen. 

 Is de afstandsbediening op het 
signaalontvanger-venster op het 
apparaat gericht? 

 Kies een geschikte hoek en richt de 
afstandsbediening op het ontvanger-
venster van het apparaat. 

 Is de reikwijdte van de afstandsbediening 
voldoende? Is het display slecht leesbaar 
of donker? 

 Controleer de batterijen. Als de batterijen 
leeg zijn, vervang ze dan. 

 Reageert de afstandsbediening op 
toetsbedieningen? 

 Controleer de afstandsbediening op 
beschadigingen en vervang hem indien 
nodig. 

 Zijn er fluorescentielampen in de ruimte?  Ga met de afstandsbediening dichter bij 
het apparaat. 

 Schakel de fluorescentielamp uit en 
herhaal de bewerking. 

Er wordt geen 
lucht uit de 
binnenunit 
geblazen. 

 Zijn de luchtin- of uitlaat van de 
binnenunit geblokkeerd? 

 Verwijder de hindernissen. 

 Bereikte de kamertemperatuur tijdens 
het verwarmingsbedrijf de gewenste 
waarde? 

 Na het bereiken van de gewenste 
temperatuur blaast de binnenunit geen 
lucht meer uit. 

 Werd de verwarmingsmodus zojuist 
ingeschakeld? 

 De binnenunit blaast de lucht uit met een 
vertraging van enkele minuten om te 
voorkomen dat de voordien koude lucht 
wordt uitgeblazen. Dit is normaal. 
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Toestand Controle Hulp 

De airconditioner 
werkt niet. 

 Stroomuitval?  Wacht tot de netspanning terugkeert. 

 Zit de netstekker los?  Steek de netstekker stevig in het 
stopcontact. 

 Is de beveiligingsautomaat geactiveerd 
of is de zekering doorgebrand? 

 Laat de beveiligingsautomaat of de 
zekering door een vakman controleren 
en eventueel vervangen. 

 Storing van de stroomverdeling?  Door een vakman laten repareren. 

 Hebt u het apparaat uit- en direct weer 
ingeschakeld? 

 Wacht 3 minuten en schakel dan het 
apparaat weer in. 

 Is de functie op de afstandsbediening 
correct ingesteld? 

 Stel de functie nog een keer in. 

Er komt stoom uit 
de binnenunit. 

 Zijn de temperatuur en de vochtigheid in 
de ruimte te hoog? 

 Een snelle afkoeling van de ruimtelucht 
is er de oorzaak van. Na verloop van tijd 
dalen de luchtvochtigheid en de 
temperatuur van de lucht en verdwijnt de 
damp. 

De temperatuur 
kan niet worden 
ingesteld. 

 Werkt het toestel in de automatische 
bedrijfsmodus? 

 In de automatische bedrijfsmodus kan de 
temperatuur niet worden ingesteld. Als u 
de temperatuur wilt instellen, selecteert u 
de betreffende bedrijfsmodus. 

 Overschrijdt de door u gewenste 
temperatuur het instelbereik? 

 Het gewenste temperatuurbereik 
bedraagt 16–30 °C. 

Koel-
/verwarmings-
efficiëntie 
onvoldoende. 

 Is de spanning te laag?  Wacht tot het normale spanningsniveau 
is hersteld. 

 Is het luchtfilter vuil?  Reinig het luchtfilter. 

 Is de gewenste temperatuur juist 
ingesteld? 

 Stel een geschikte temperatuur in. 

 Zijn de deuren of vensters geopend?  Sluit de deuren en vensters. 

De uitgeblazen 
lucht stinkt. 

 Is er een geurbron in de kamer, zoals 
meubels, sigarettenrook, enz.? 

 Verwijder de geurbron. 
 Reinig het luchtfilter. 

De airconditioner 
werkt niet 
normaal. 

 Heeft het toestel last van storingen zoals 
onweersbuien, radioapparatuur, enz.? 

 Schakel de stroomtoevoer uit, sluit deze 
weer aan en schakel het toestel weer in. 

Geruis van 
stromend water. 

 Is de airconditioner net aan- of uitgezet?  Het geluid ontstaat door stromend 
koudemiddel in het apparaat. Dit is 
normaal. 

Krakend geluid. 
 Is de airconditioner net aan- of uitgezet?  Het geluid wordt veroorzaakt door 

thermische uitzetting of krimp van 
onderdelen van het toestel. 
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5.2 Storingscodes 
Als de airconditioner zich in een abnormale bedrijfstoestand bevindt, knippert de temperatuur-
indicator op de binnenunit en geeft de betreffende foutcode aan. Soorten storingen zie overzicht 
hierna. 

Storingscode Hulp 

E5 
De storingsindicatie kan verdwijnen nadat het apparaat opnieuw is 
opgestart. Zo niet, bel dan de klantenservice. 

E8 
De storingsindicatie kan verdwijnen nadat het apparaat opnieuw is 
opgestart. Zo niet, bel dan de klantenservice. 

U8 
De storingsindicatie kan verdwijnen nadat het apparaat opnieuw is 
opgestart. Zo niet, bel dan de klantenservice. 

H6 
De storingsindicatie kan verdwijnen nadat het apparaat opnieuw is 
opgestart. Zo niet, bel dan de klantenservice. 

C5 Bel de klantenservice. 

F0 Bel de klantenservice. 

F1 Bel de klantenservice. 

F2 Bel de klantenservice. 

H3 
De storingsindicatie kan verdwijnen nadat het apparaat opnieuw is 
opgestart. Zo niet, bel dan de klantenservice. 

E1 
De storingsindicatie kan verdwijnen nadat het apparaat opnieuw is 
opgestart. Zo niet, bel dan de klantenservice. 

E6 
De storingsindicatie kan verdwijnen nadat het apparaat opnieuw is 
opgestart. Zo niet, bel dan de klantenservice. 

 

Opmerking:  

Als er andere storingscodes verschijnen, bel dan de geautoriseerde klantenservice. 
 

 WAARSCHUWING: 

 In geval van een van de volgende omstandigheden moet de airconditioner onmiddellijk 
worden uitgeschakeld en van het stroomnet worden losgekoppeld. Laat het apparaat 
vervolgens door uw dealer of een erkende klantenservice repareren. 

– Oververhitting of beschadiging van de netaansluitkabel. 

– Abnormale bedrijfsgeluiden. 

– Veelvuldig uitschakelen door de beveiligingsautomaat. 

– Brandlucht uit de airconditioner. 

– Koudemiddel lekt uit de binnenunit. 

 Repareer of wijzig de airconditioner niet zelf. 

 Als de airconditioner onder abnormale omstandigheden werkt, bestaat er een risico op 
storingen, elektrische schokken of brand. 
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 INSTALLATIE-INSTRUCTIES 
6.1 Gevaarloze hantering van het brandbare koudemiddel  

Kwalificatie-eisen voor installatie en onderhoud 

 Alle personen die met of aan de airconditioner werken, dienen in het bezit te zijn van een 
geldig certificaat van de bevoegde instantie en professioneel gekwalificeerd te zijn om aan 
koelsystemen te werken. Als het onderhoud of de reparatie van de airconditioner door 
andere technici moet worden uitgevoerd, moeten zij werken onder toezicht van een persoon 
die bevoegd is om met brandbare koudemiddelen om te gaan. 

 Bij de reparatie van het toestel moet de door de fabrikant aanbevolen procedure worden 
gevolgd. 

 
Installatie-instructies 

 De airconditioner mag niet worden gebruikt in een ruimte met open vuur (bijv. open haard, 
gasbrander, elektrische verwarming met gloeiende spiralen). 

 Het is verboden, gaten in de koudemiddelleiding te boren of deze in het vuur te gooien. 

 De airconditioner mag alleen worden geïnstalleerd in een ruimte waarvan het vloeroppervlak 
groter is dan het toegestane minimumvloeroppervlak. Het minimumvloeroppervlak staat op 
het typeplaatje of in de volgende tabel. 

 Na de installatie moet een lektest worden uitgevoerd om lekkage van koudemiddel te 
voorkomen. 

Tabel a: Minimumvloeroppervlak (m2) 

Koudemiddelhoeveelheid 
(kg) 

≤ 
1,2 

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Vloermontage / 14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6 

Venstermontage / 5,2 6,1 7 7,9 8,9 10 11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3 

Wandmontage / 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,5 6 

Plafondmontage / 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4 

 
Onderhoudsinstructies 

 Controleer de onderhoudsruimte en het vloeroppervlak van de ruimte om er zeker van te zijn 
dat aan de gegevens op het typeplaatje wordt voldaan. 

 De ruimten voor het bedrijf van de installatie moeten voldoen aan de op het typeplaatje 
vermelde eisen. 

 Controleer de onderhoudsruimte op goede ventilatie. 

 Tijdens bedrijf moet voor constante ventilatie worden gezorgd. Controleer de 
onderhoudsruimte om er zeker van te zijn dat deze vrij is van open vuur of mogelijke 
vlammenbronnen. 

 De onderhoudsruimte moet vrij van open vuur zijn. Plaats het waarschuwingsbord "Roken 
verboden". 

 Controleer de stickers op het toestel op beschadigingen. 

 Vervang slecht leesbare of beschadigde waarschuwingslabels. 

 
 



Klantenservice
Neem vrijblijvend contact met ons op. We zijn steeds bereikbaar tijdens de kantooruren:

Per telefoon:

03 458 29 58
Per e-mail:

kontich@afm.be
herentals@afm.be

Kontich
Blauwesteenstraat 83/3
B-2550 Kontich
Ma-Do: 7u30–17u
Vrij: 7u30-16u30
Zat-Zon: gesloten

Herentals
Bouwelven 6
B-2280 Herentals
Ma-Vrij: 7u30-16u
Zat-Zon: gesloten

Wordt in de Benelux verdeeld door:

www.airco-sinclair.be

AFM, uw koeltechnische groothandel
Al meer dan 40 jaar zorgen onze vakmensen er mee voor dat u elke dag 

slimmere, veiligere en meer duurzame projecten kunt opleveren, 
op de meest efficiënte manier. Bovenop een compleet, innovatief en 

kwalitatief productassortiment bieden wij dankzij onze eigen 
productieafdeling ook maat- en plaatwerk aan.


