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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
● Lees eerst grondig deze veiligheidsvoorschriften vooraleer u het toestel gaat gebruiken.
Ga steeds veilig te werk volgens deze voorschriften.
● Bewaar deze handleiding steeds in de buurt van het toestel om te allen tijde te kunnen raadplegen.

WAARSCHUWING

Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit ernstig persoonlijk letsel of
een fataal ongeluk tot gevolg hebben.

• De onderdelen in dit toestel zijn niet bedoeld om door
de gebruiker te worden gerepareerd of vervangen.
• Als u verhuist, vraag dan een vakbekwaam servicetechnicus de unit los te koppelen en te installeren.
• Probeer deze unit niet zelf te repareren of te veranderen.
Zo zou u schade of een ongeluk kunnen veroorzaken.
• Let er op dat kinderen niet bij de unit kunnen komen.

• Stop het toestel onmiddellijk wanneer het controlelampje van de binnenunit brandt of de bediening een
abnormale situatie signaleert.
• Gebruik geen ontvlambare gassen bij de bediening.
Dit kan brand veroorzaken.

Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit lichamelijk letsel of beschadiging

OPGELET van de apparatuur tot gevolg hebben.

• Demonteer de bediening niet. Contact met de interne
delen kan brand of storing veroorzaken.
• Laat de bediening niet vallen. De behuizing kan breken,
waardoor de bediening niet meer werkt.
• Druk nooit met een scherp voorwerp op de toetsen. Dit
kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
• Maak de bediening niet schoon met benzine, thinner of
een ander chemisch middel. Daardoor verkleurt ze en
dit kan storingen veroorzaken. Wanneer de bediening
erg vuil is, reinig ze dan met water met een zachte,
neutrale detergent.
• Houd de bediening op ten minste 1 meter van elektrische
apparatuur.
• Houd de bediening niet in de buurt van een open haard
of een ander verwarmingstoestel. Kan storing geven.
• Breng de bediening niet rechtstreeks in contact met water.
Dit kan o.a. elektrische schokken veroorzaken.
• Zet geen bloemvazen of waterreservoirs boven op de
unit. Gevaar voor oververhitting, brand of elektrische schok.
• Bedien niet met natte handen. Dit kan een elektrische
schok of een storing veroorzaken.
• Breng het verpakkingsmateriaal naar een inzamelpunt.
Let er op dat kinderen niet met de plastic zakken kunnen
spelen. Gevaar voor verstikking!
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• Gebruik geen insecticides of andere ontvlambare sprays
in de buurt van of rechtstreeks op de unit.
Gevaar voor brand of ontploffing!
• Gebruik de unit nooit in bewaar- of bergplaatsen van
levensmiddelen, planten of dieren, precisieapparatuur
of kunstwerken.
• Was de bediening niet met water. Dit kan een elektrische
schok of een storing veroorzaken.
• Gebruik de bediening niet in bepaalde milieus: in plaatsen
blootgesteld aan olie (inbegrepen machine-olie), stoom en
zwaveldampen zal het rendement enorm afnemen. Ook
kunnen de onderdelen beschadigd geraken.

OVERZICHT ONDERDELEN
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SET TEMP. ,
SET TEMP.
(Toets temperatuurinstelling)
“ TIMER MODE / CLOCK ADJUST”
(Toets timerinstelling/Klokinstelling)
“DAY / DAY OFF” toets
SET BACK” (Toets nachtverlaging)
“
“
”, “
” (Toets tijdinstelling)
“TIMER DELETE” (Toets timerannulatie)
“TIMER SET” (Toets timerinstelling)
“START / STOP” (Start/Stop-toets)
MODE” (Functietoets)
“
“ FAN” (Ventilatortoets)
“
” (Toets horizontale uitblaas en
zwaaifunctie)
” (Toets verticale uitblaas en
“
zwaaifunctie)
THERMO SENSOR”
“ECONOMY /
(Economy/Thermosensor-toets)

23 24 25 26 27

28

D “ MAINTENANCE / FILTER RESET”
(Toets onderhoud/reset filterlampje)
E Controlelampje werking
F Dagdisplay
G Display werkingsvergrendeling
H Temperatuurdisplay
I Display ventilatorsnelheid
J Display timerfunctie
K Display werkingsmodus
L Timer- en klokdisplay
M Filterdisplay
N Economydisplay
O Thermosensordisplay
P Display verticale zwaaifunctie
Q Display horizontale zwaaifunctie
R Display ontdooien
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VOORBEREIDING
Datum en tijd instellen

2

1

Druk de “DAY / DAY OFF” toets in en kies de
actuele dag.
verschijnt rond de geselecteerde dag.

Druk de "
TIMER MODE / CLOCK
ADJUST” toets gedurende minstens 2
sec. in. Het tijddisplay op de afstandsbediening zal knipperen.
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SU

MO

TU

(SUN)

(MON)

(TUE)

WE
(WED)

TH

FR

SA

(THU)

(FRI)

(SAT)

Verlagen Verhogen

Druk de “
" toets of de "
" toets in om
de juiste tijd in te stellen.
Druk herhaaldelijk om de tijd in te stellen met stappen van 1 minuut. Om de tijd in te stellen met stappen van 10 minuten, houdt u de toetsen ingedrukt.

SU MO TU WE TH FR SA

vb. Maandag PM11:00
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SET BACK

SU MO TU WE TH FR SA
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SU MO TU WE TH FR SA

Druk de “
SET BACK” toets in om over te schakelen
van het 12-uur naar het 24-uur display.

TIMER MODE /
Druk de “
CLOCK ADJUST” toets nogmaals in om te beëindigen.

WERKING
Verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor warmtepompen (koelen en verwarmen) en units met warmterecuperatie.
“ SET TEMP.
" toets,
“
SET TEMP. " toets of
Als volgende toetsen worden ingedrukt "
MODE” toets,
“ FAN” toets terwijl de unit uit staat, verschijnen de reeds ingestelde waarden op het display.

Werking starten/stoppen
Druk de “START / STOP” toets in.
Controlelampje
Airconditioner AAN: lampje brandt
Airconditioner UIT: brandt niet
Wanneer het START/STOP-lampje knippert, heeft er zich een fout voorgedaan.
Gelieve "DISPLAY FOUTCODE” (p.13) in deze handleiding te consulteren.

Werkingsmodus instellen
● Instelling werkingsmodus

MODE” toets in om de werkingsmodus te selecteren.

Druk de “
*
(AUTO)

**
(COOL)

(DRY)

(FAN)

(HEAT)

* Een warmtepompunit die niet als master-binnenunit is ingesteld, kan niet in de AUTO-modus draaien.
** Bij een warmtepompunit kan FAN (ventileren) niet geselecteerd worden.
Zie voor details bij WERKINGSTIPS van de master-binnenunit.
• Wanneer de prioriteit ingesteld is op “Prioriteit voor de master-binnenunit”, wordt de werkingsmodus van de andere
binnenunits bestuurd door de master-binnenunit.
• Wanneer de master-binnenunit ingesteld staat op “AUTO”, verschijnt “AUTO” op het display samen met de actuele
werkingsmodus op het display van de andere draadbedieningen. In dit geval wordt de werking van de andere
binnenunits bestuurd door de master-binnenunit.
Voorbeeld: Wanneer de werkingsmodus van de master-binnenunit ingesteld wordt
op “AUTO” tijdens het instellen van de airconditioning. (Vermelding op
de andere draadbedieningen).
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Wanneer masterbinnenunit ingesteld
staat op “AUTO”.

● Instelling kamertemperatuur

Druk de "
SET TEMP.
temperatuur in te stellen.

" toets of de “

SET TEMP.

" toets in om de kamer-

Instelbereik temperatuur
AUTO ............................................................ 18 tot 30 °C
COOL/DRY .................................................... 18 tot 30 °C
HEAT ............................................................. 10 tot 30 °C*
Lager

Hoger

● Instelling ventilatorsnelheid

* Niet bij alle types kunnen lage temperaturen zoals 10 tot 15°C ingesteld worden.
Druk de

AUTO

FAN toets in om de ventilatorsnelheid te selecteren.

HOOG

MED

LAAG

Werkingsmodus instellen
● Instellen verticale uitblaas (Zwaaifunctie/positie uitblaaskleppen)
* Druk de START/STOP toets in om de airconditioner op te starten en
ga als volgt te werk.
” toets in. Het temperatuurdisplay verandert in het display voor het
Druk de “
instellen van de verticale uitblaas.

Druk de “
” toets in om de positie van de verticale uitblaaskleppen aan te passen.
Het nummer van de positie verschijnt op het display.

Houd de "
" toets gedurende minstens 2 seconden ingedrukt om de
zwaaifunctie aan of uit te zetten.
Een knipperend display betekent
dat de zwaaifunctie UIT staat..

* 3 seconden later verschijnt opnieuw
het oorspronkelijke display met de
temperatuuraanduiding.

● Instellen horizontale uitblaas (Zwaaifunctie/positie uitblaaskleppen)
* Druk de START/STOP toets in om de airconditioner op te starten en
ga als volgt te werk.
Druk de "
" toets in. Het temperatuurdisplay verandert in het display voor het
instellen van de horizontale uitblaas.

Druk de “
" toets in om de positie van de horizontale uitblaaskleppen aan te
passen. Het nummer van de positie verschijnt op het display.

Houd de "
" toets gedurende minstens 2 seconden ingedrukt om de
zwaaifunctie aan of uit te zetten.
Een knipperend display betekent
dat de zwaaifunctie UIT staat..

* 3 seconden later verschijnt opnieuw
het oorspronkelijke display met de
temperatuuraanduiding.
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WERKING
NOTA
(1) • Gebruik steeds de
toet s of d e
toets.
Als u probeert de uitblaaskleppen manueel aan te passen,
kan dit de goede werking verstoren. Zet in dit geval de unit
uit en start opnieuw op.
Daarna zouden de kleppen weer correct moeten werken.
• Let er op dat in de koelingfunctie de verticale uitblaaskleppen niet te lang in neerwaartse richting blijven staan.
Zo wordt er condens gevormd op de uitblaaskleppen en
kunnen er waterdruppels uit de airconditioner lekken.
.
(2) • Het swingbereik is afhankelijk van de huidig ingestelde
uitblaasrichting.
• De zwaaifunctie kan tijdelijk stoppen wanneer de
ventilator niet of aan zeer lage snelheid draait.
.
(3) De zwaaifunctie is niet bij elk type beschikbaar.
Consulteer hiervoor de bedieningshandleiding
van de binnenunit.

<Verticale uitblaas en zwaaifunctie>
Uitblaasrichting
Zwaaibereik
1
2
1 tot 4
3
(volledig bereik)
4

1
2
3
4

<Horizontale uitblaas en zwaaifunctie>
Uitblaasrichting
Zwaaibereik
1
2
1 tot 5
3
(volledig bereik)
4
5

12

3

4 5

ECONOMY FUNCTIE
Economy functie instellen
Druk de “ ECONOMY /
THERMO SENSOR” toets in om
de energiebesparende werking te starten of te stoppen.
* Druk de “START / STOP” toets in om de airconditioner in
deze functie te zetten.
Neem dan de volgende stappen.
* De energiebesparende werking is niet bij elk type unit
beschikbaar .

● Instellen Economy

NOTA
Over de ECONOMY functie
De Economy functie kan ingesteld worden met de afstandsbediening.
Na verloop van een bepaalde periode wordt de temperatuurinstelling automatisch gecompenseerd.
De temperatuur van de binnenunit verandert stapsgewijs, op basis van de temperatuurinstelling op de afstandsbediening. In dit geval
echter, verandert de temperatuuraanduiding op de afstandsbediening niet aangezien nu de temperatuur wordt weergegeven van
wanneer de ECONOMY functie was ingesteld.
°C

Ingestelde temp.

2

Koelen

1

Ingestelde temp. koeling

0

Ingestelde temp. verwarm. 0
1
2

Verwarmen

3

Ingestelde temp.

4

0

Start

6

30

60

90

ECONOMY

Min.

Selectie ruimtetemperatuursensor

Binnenunit

Druk de “ ECONOMY /
THERMO SENSOR” toets
gedurende minstens 2 seconden in om te kunnen selecteren
of de ruimtetemperatuur gedetecteerd moet worden in de
binnenunit (afstandssensor) of op de afstandsbediening.
Wanneer
verschijnt op het display, wordt de ruimtetemperatuur gedetecteerd op de afstandsbediening.

NOTA
(1) Deze functie is standaard geblokkeerd. Gelieve een erkend servicetechnicus te consulteren om de ruimtetemperatuur
correct te kunnen detecteren.
mark
(2) Als deze functie geblokkeerd is, kan u de plaats waar de temperatuur gedetecteerd wordt niet wijzigen en
knippert als de toets “ECONOMY / THERMO SENSOR” gedurende minstens 2 seconden wordt ingedrukt.
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RESET FILTERLAMPJE
Sommige types van binnenunit zijn voorzien van een filterlampje dat aanduidt wanneer het tijd is om de filters te reinigen.

Druk de “
MAINTENANCE / FILTER RESET” toets gedurende minstens 2 seconden in.
Het filterlampje van de binnenunit gaat uit.

AAN/UIT-TIMER
Verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor warmtepompen (koelen en verwarmen) en units met warmterecuperatie.
De timerfunctie is niet bij alle types van toestellen beschikbaar.

AAN/UIT-timer instellen
Druk de “
TIMER MODE /
CLOCK ADJUST” toets in om de
AAN-timer, de UIT-timer of de weektimer te selecteren.
Telkens de toets wordt ingedrukt,
verandert het display zoals hieronder weergegeven.

1
Geen display

NON
STOP

UIT
TIMER

AAN
TIMER

WEEK
TIMER

2

Verlagen Verhogen
SU MO TU WE TH FR SA

Van 1 tot 24 uur

vb. UIT-timer ingesteld voor 6u
Druk op de
toets of de
toets om de tijd in te stellen.
De timer start automatisch 3 sec. na voltooiing van de timerinstellingen.
De tijd die getoond wordt op het display neemt af naarmate
de tijd verloopt.
De tijdinstelling kan nog gewijzigd worden met de < / > toetsen
nadat de timer was ingesteld.

● Timer annuleren
• Druk de “TIMER DELETE” toets in om de timerfunctie te annuleren.
• De timerfunctie kan ook geannuleerd worden door de timerfunctie te wijzigen met de "
CLOCK ADJUST” toets.
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TIMER MODE /

WEEKTIMER
Verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor warmtepompen (koelen en verwarmen) en units met warmterecuperatie.
De Timer functie is niet bij alle types van toestellen beschikbaar.

Instellen weektimer

1

2

Druk de "

3

TIMER MODE / CLOCK ADJUST” toets in om de weektimer te selecteren.

Druk de TIMER SET toets in
gedurende minstens 2 seconden.

● Instellen dag van de week
ALL

SU

MO

TU

WE

TH

FR

SA

(SUN)

(MON)

(TUE)

(WED)

(THU)

(FRI)

(SAT)

2

1

Druk de “DAY / DAY OFF” toets in om de dag van de week te kiezen, druk
daarna de “TIMER SET” toets in om de instelling te bevestigen.
* Als u ALL kiest, kan u de instellingen voor alle dagen tesamen doen.
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● Instellen tijd (AAN / UIT timer)
Verlagen Verhogen

Wanneer de werkingstijd is ingesteld,
verschijnt onder de dag.

2

1
AAN-1

UIT-1

AAN-2

UIT-2

vb. De timer is ingesteld van 7:00-18:00.
Gebruik de
toets of de
toets om de AAN-tijd in te stellen met stappen van 30 minuten, druk daarna de TIMER SET
toets in om de UIT-tijd in te kunnen stellen. Stel de UIT-tijd op dezelfde manier in.
Indien van toepassing, stel de tweede weektimerinstellingen op dezelfde manier in.

● Instellen tijd (Onafhankelijke UIT-timer)
Omschakelen van AAN/UIT-timer naar onafhankelijke UIT-timer
De onafhankelijke timer
knippert op het display.

1
AAN-2

UIT-2

UIT-2

UIT-3

Druk de “
TIMER MODE / CLOCK ADJUST” toets in om de instellingen van de
onafhankelijke UIT-timer te wijzigen.
* Het instellen van de timer gebeurt op dezelfde manier als bij de AAN/UIT-timer.
TIMER MODE / CLOCK ADJUST” toets in om terug te keren naar de
Druk de "
instellingen van de AAN/UIT-timer.

5
3 4

Herhaal stap en om de
weektimer in te stellen voor
een andere dag van de week.
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● Werkingsduur annuleren

Om de weektimerinstellingen
te voltooien, drukt u gedurende
minstens 2 sec. op TIMER
SET.

Als u tijdens stap of de TIMER DELETE toets indrukt,
wordt , de werkingsduur van de geselecteerde dag geannuleerd. Als alle dagen geselecteerd zijn, wordt de werkingsduur van alle dagen geannuleerd.

3 4
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WEEKTIMER
Werking Weektimer
● Starten

● Annuleren

De onafhankelijke timer
knippert op het display.

• Druk de “TIMER DELETE” toets in
om de timerfunctie te annuleren.
• De timerfunctie kan ook geannuleerd
worden door de timerfunctie
TIMER MODE
te wijzigen met de
/ CLOCK ADJUST toets.

3 6 9 12 15 18 21
Druk de “
TIMER MODE / CLOCK
ADJUST” toets in om de timerfunctie
te starten.
Als de weektimer geselecteerd is,
start de timer automatisch.

vb.Werkingsduur AM7:00PM6:00 onafh. UIT-tijd
PM9:00
De werkingsduur voor de actuele dag
verschijnt op het display.

NOTA
(1) LET OP BIJ HET INSTELLEN VAN DE WEEKTIMER
In de volgende gevallen kan u geen instellingen maken.
Wijzig dan de tijd.
• Stel eerst de AAN-tijd in, dan pas de UIT-tijd. Als
een van beide instellingen niet correct gebeurd is,
kan de timer niet naar behoren werken.
• De 2e weekinstellingen (WEEKLY 2) kunnen niet ingegeven
worden voor de 1e weekinstellingen (WEEKLY 1).
• De WEEKLY 1 en WEEKLY 2 periodes mogen elkaar
niet overlappen.

(2) Ten vroegste 30 minuten na de AAN-tijd kan u de UITtijd instellen.
(3) De UIT-tijd kan de volgende dag overschrijden.
(4) Ten vroegste 30 minuten na de laatste AAN-tijd kan u de
eerste onafhankelijke UIT-tijd instellen.
(5) Een onafhankelijke UIT-tijd kan ingesteld worden tot 0:00
uur de volgende dag.
(6) Zelfs als de timerwerking ingesteld is, zal het timerlampje
van de binnenunit niet branden. (Het timerlampje
brandt enkel bij infrarood bedieningen.)

DAY OFF instellen (voor een vakantiedag)

1

2

3

4

Druk, bij de weektimer, gedurende minstens 2 seconden
op de TIMER SET toets om
om de dag te kiezen.

Druk op de “DAY / DAY OFF”
toets om de gewenste dag te
selecteren.

Druk de “DAY / DAY OFF” toets
in gedurende minstens 2 sec.
om deze dag uit te zetten.

Druk de “TIMER SET” toets in
gedurende minstens 2 sec.
om de instelling te
voltooien.

Knippert:
duidt de DAY OFF aan

● Annuleren
vb. De DAY OFF is ingesteld op maandag.

Volg dezelfde stappen als voor
de instelling.

NOTA
(1) De DAY OFF instelling kan enkel voor dagen waarvoor reeds weekinstellingen bestaan.
(2) Wanneer de werkingstijd de volgende dag overschrijdt (tijdens een volgende daginstelling), wordt de effectieve DAY
OFF instelling ingesteld zoals hieronder.
● Instelling overschrijding dag

● Normaal
DAY OFF
ON

OFF

weektimer
Voorafgaande dag

ON

DAY OFF

OFF

Ingestelde dag

OFF

ON

weektimer

weektimer
Volgende dag

Voorafgaande dag

OFF

ON
weektimer
Ingestelde dag

(3) De DAY OFF kan slechts eenmaal ingesteld worden. Wanneer de ingestelde dag voorbij is, wordt de instelling
automatisch geannuleerd.
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Volgende dag

WEEKTIMER MET NACHTVERLAGING
Verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor warmtepompen (koelen en verwarmen) en units met warmterecuperatie.
De Timerfunctie is niet bij alle types van toestellen beschikbaar.

Instelling weektimer met nachtverlaging

1

Als er geen instelling
gemaakt is, verschijnt
“- -” op het display
als temperatuursaanduiding.

Druk de “
SET BACK” toets in om het display te wijzigen.
De werkingsduur en de ingestelde temperatuur verschijnen op het display.
Na 5 seconden start de SET BACK timer automatisch, dan verschijnt weer
de oorspronkelijke aanduiding op het display.

3

● Daginstelling

● Instelling werkingsduur

2
Druk gedurende minstens
2 sec. de TIMER SET toets
in. Wanneer deze toets
binnen de 5 sec. na stap 1
wordt ingedrukt, komt u in
het instellingsdisplay.

SU MO TU WE TH FR SA

Verlagen Verhogen

3 6 9 12 15 18 21

2

1

3

4

vb. ingesteld voor alle dagen tegelijk.

3 4

Volg stappen en van “Instellen weektimer” (Pag. 9). Zie ook "Instellen weektimer" voor het annuleren van de instellingen.
De onafhankelijke UIT-timer kan echter niet ingesteld worden.

4

● Temperatuur instellen

Verlagen

SET BACK
temperatuur
Normale
temperatuur

Druk de “
SET TEMP.
" toets of
“ SET TEMP. ” toets in om de temperatuur in te stellen (van 10°C tot 30°C).

5

Verhogen

AAN

24°C

3

28°C UIT
24°C

vb. Werkingsduur 15:00 (3:00 PM)–22:00

4

Herhaal stap en .
Druk gedurende minstens
2 sec. de TIMER SET toets
in om de temperatuurinstelling te voltooien.
.

Werking weektimer met nachtverlaging
● Annuleren

● Starten

1
vb. Display tijdens de werking
(De werkingsduur verschijnt niet op het display.)
SET BACK” toets in. Het SET BACK display
Druk de “
verschijnt gedurende 5 seconden, daarna start de timer
automatisch.

2

Druk de “
SET BACK” toets in en daarna de
“TIMER DELETE” toets (terwijl u zich in het SET BACK display
SET BACK”, dan
bevindt). Drukt u nu nogmaals op “
wordt de SET BACK timerinstelling geannuleerd.

NOTA
(1) Deze timer wijzigt enkel de ingestelde temperatuur en kan niet gebruikt worden om de airconditioner te starten of te stoppen..
(2) Deze timer kan 2x per dag ingesteld worden maar er is slechts 1 temperatuurinstelling mogelijk.
(3) Deze timer kan gebruikt worden samen met de AAN-, UIT- en weektimerfuncties.
(4) Tijdens de COOL/DRY modus draait de airconditioner op een minimumtemperatuur van 18°C zelfs al is de SET BACK
temperatuur ingesteld op 17°C of lager.
(5) De werkingsduur verschijnt enkel in het SET BACK display.
(Zie stap 1).
(6) Niet bij alle types kunnen lage temperaturen zoals 10 tot 15°C ingesteld wordenl.
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WERKINGSTIPS
Prioriteit koelen/verwarmen (AIRSTAGETM
(V-II serie enkel warmtepompen))
• Als een andere unit in hetzelfde systeem al in koeling of
ontvochtigen draait, kan u geen verwarmingsinstellingen
maken.
• De binnenunit die ingesteld is als master-unit, kan in de
AUTO-modus draaien.
Master-binnenunit: Voor deze binnenunit gelden geen
beperkingen voor het schakelen tussen koelen en verwarmen zoals hierboven beschreven.
De unit kan in de auto-modus draaien als hij ingesteld is
op koelen.

Automatische ontdooicyclus en
olierecuperatie
Tijdens de automatische ontdooicyclus en olierecuperatie verop het display van de afstandsbediening.
schijnt

Weektimer
• Instellen werkingstijdspannes voor elke dag van de week.
• Instellen van 1 of 2 tijdspannes per dag (1 of 2 periodes AAN
en 1 of 2 periodes UIT).
• Instellen van de tijd met stappen van 30 minuten.
• De UIT-tijd kan de volgende dag overschrijden.

Day off

Beperking instellingen
Als
op het display verschijnt, betekent dit dat
bepaalde functies niet ingesteld kunnen worden.
Als u de bijhorende toets toch probeert in te drukken, zal
knipperen.
Als
op het display verschijnt, dient u een technicus
te contacteren.

• Gebruik de “DAY OFF” functie om voor een bepaalde dag
van de week de tijdinstellingen uit te schakelen.
• Dit is een tijdelijke, eenmalige instelling. De “DAY OFF”
instelling wordt automatisch geannuleerd als de bewuste
dag voorbij is.

Weektimer met nachtverlaging
Statusdisplay
• Als “
” of “
” op het temperatuurdisplay verschijnt,
betekent dit dat er onderhoud wordt uitgevoerd aan de unit.
• Als “
” op het temperatuurdisplay verschijnt, is de
antivorstfunctie geactiveerd. Deze functie kan echter niet
door de afstandsbediening bestuurd worden.
” knippert, contacteer dan een erkend
• Als “
servicetechnicus.
• Wanneer u een instelling hebt gemaakt die niet mogelijk is,
knippert het display van de werkingsfuncties.

Gebruik deze timerfunctie om de ingestelde temperatuur te
veranderen voor elke dag van de week. Dit kan samen met
andere timerinstellingen gebruikt worden.

FOUTOPSPORING
Vooraleer u technische bijstand vraagt, kan u volgende punten reeds zelf controleren:
Symptoom

Controleren

Unit werkt niet.

●
●
●

Is er een stroompanne geweest?
Zijn er zekeringen gesprongen?
Staat de hoofdschakelaar uit?

●

Werkt de timer?

Als er nog steeds problemen zijn nadat u deze punten gecontroleerd heeft, als u een brandlucht waarneemt of als het controlelampje
knippert, zet dan onmiddellijk de airconditioner uit, verbreek de stroomtoevoer en contacteer een vakbekwaam servicetechnicus.

SPECIFICATIES
MODEL
UTY-RNK
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SPANNING
DC 12 V

HOOGTE
120 mm

AFMETINGEN & GEWICHT
BREEDTE
DIKTE
120 mm
18 mm

GEWICHT
160 g

DISPLAY FOUTCODE
Verschijnt automatisch op het display wanneer er zich een fout/storing voordoet.
Wanneer er zich een fout voordoet, verschijnt het volgende display:
(“ ” verschijnt op het display van de tijdinstelling.)
Als
op het display verschijnt, contacteer dan onmiddellijk een erkend
servicetechnicus.
Zet de airconditioner uit en laat het toestel nakijken door
gekwalificeerd personeel.

Nr. unit met fout
(0-15, C0)

Foutcode

Vb. Display foutcode
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