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■Nederlands 2

LEZEN VOOR GEBRUIKVeiligheidsmaatregelen
• Bewaar deze handleiding op een plaats waar de gebruiker deze gemakkelijk kan terugvinden.
• Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
• Lees de volgende punten, voor de veiligheid van uzelf en die van anderen, aandachtig door.
• Dit handleiding voorzorgsmaatregelen in WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN. Volg de onderstaande veiligheidsaanwijzingen 

nauwgezet op: ze zijn opgesteld voor de veiligheid van uzelf en die van anderen.

WAARSCHUWING
• Om brand, explosies of letsel te voorkomen mag het appa-

raat niet worden gebruikt in omgevingen waarin ontvlambare 
en/of corrosieve gassen aanwezig zijn.

• Het is slecht voor uw gezondheid wanneer u uw lichaam gedurende 
lange tijd blootstelt aan de luchtstroom.

• Steek nooit een vinger, staaf of andere objecten in de luchtinlaat- of uitlaatopening.
Omdat de ventilator met hoge snelheid draait, kan hierdoor letsel ontstaan.

• Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, breng geen wijzigingen aan en 
probeer ook niet om het apparaat zelf opnieuw te installeren. Wanneer de apparat-
uur niet op de juiste manier is geïnstalleerd kan gevaar voor elektrische schokken 
of brand e.d. ontstaan. Neem voor reparaties en het opnieuw installeren van het 
apparaat contact op met uw Daikin-leverancier voor advies en informatie.

• Geen vingers, stokjes of andere objecten in de bewegende onder-
delen van het frontpaneel of het uitblaasopeningpaneel steken.

• Het in de airconditioner toegepaste koelmiddel is veilig. Hoewel lekk-
ages normaal niet voorkomen is het in voorkomende gevallen van 
groot belang dat weggelekt koelmiddel niet in contact komt met open 
vuur, zoals van gasverwarmingstoestellen, benzinekachels of gasfornuizen.

• Als de airconditioner niet goed koelt (of verwarmt) is het mogelijk dat 
koelmiddel weglekt; neem in dat geval contact op met uw leverancier. 
Neem, wanneer reparaties uitgevoerd moeten worden waarbij koelm-
iddel moet worden bijgevuld, contact op met onze technische dienst.

• Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Wanneer de apparatuur niet op de juiste manier 
is geïnstalleerd kan lekkage of gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan. Neem voor 
het installeren van het apparaat contact op met uw leverancier of een erkend installateur.

• Schakel, wanneer u iets vreemds waarneemt, zoals een brandlucht, 
het apparaat onmiddellijk uit, schakel de hoofdschakelaar uit. En 
neem contact op met de leverancier voor aanvullende instructies.

• Afhankelijk aan de plaats waar het apparaat wordt gebruikt kan het 
noodzakelijk zijn om een aardlekschakelaar te installeren. Wanneer 
de airconditioner niet is aangesloten op een aardlekschakelaar kan 
gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.

• De airconditioner moet geaard worden. Door een slechte aarding kan gevaar 
voor elektrische schokken ontstaan. Sluit de aardingsdraad niet aan op een gas- 
of waterleiding, bliksemafleider of de aardedraad van een telefooninstallatie.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik het apparaat niet voor koelen van precisie-instru-

menten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat 
daardoor de kwaliteit nadelig kan worden beïnvloed.

• Zorg ervoor dat kleine kinderen, planten of dieren zich nooit direct in 
de luchtstroom bevinden. 

• Plaats nooit apparatuur die werkt met open vuur in de luchtstroom van het apparaat 
of onder de binnenunit. Dit kan resulteren in een onvolledige verbranding in het 
apparaat of vervorming van de airconditioner als gevolg van de opstijgende warmte.

• Zorg ervoor dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet afgedekt worden. Wanneer de lucht-
stroom wordt geblokkeerd gaat het apparaat slechter werken en kunnen storingen ontstaan.

• Ga nooit op de buitenunit staan of zitten. Plaats geen objecten bovenop het 
apparaat om letsel te voorkomen en verwijder nooit het ventilatorrooster.

• Plaats geen objecten onder de binnen- of buitenunit die niet bestand zijn 
tegen vocht. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk kan het vocht 
in de lucht in het apparaat condenseren en uit het apparaat druppelen.

• Controleer de aansluitingen en bevestiging op beschadiging wan-
neer het apparaat gedurende lange tijd is gebruikt.

• Raak de luchtinlaat en de aluminium jaloezieën van de buitenunit 
nooit aan. Hierdoor kan letsel ontstaan.

• Het apparaat mag niet zonder toezicht door jonge kinderen of insta-
biele personen worden bediend.

• Let op dat kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.

• Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte wanneer de air-
conditioner wordt gebruikt in een ruimte waarin ook een 
brander wordt gebruikt, om een zuurstoftekort te voorkomen.

• Schakel de airconditioner uit, schakel de hoofdschakelaar van het apparaat 
uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.

• Sluit de airconditioner niet aan op een voedingsbron met andere specifi-
caties dan de genoemde. Hierdoor kunnen storingen of brand ontstaan.

• Zorg ervoor dat de afvoerslang het overtollige water gemakkelijk kan afvoeren. Door 
een slechte afvoer kan waterschade ontstaan aan het gebouw, de inventaris enz.

• Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen bladeren en 
ander afval zich rond de unit ophopen. 
Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendrin-
gen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of brand vero-
orzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.

• Bedien de airconditioner nooit met natte handen.

• Reinig de airconditioner nooit met overvloedig water; gebruik 
alleen een licht bevochtigde doek.

• Plaats geen objecten bovenop het apparaat die water of andere vloeistoffen bev-
atten. In dat geval kan gemorst of het apparaat binnendringen, de elektrische iso-
latiematerialen aantasten waardoor gevaar voor elektrische schokken kan ontstaan.

■ Neem contact op met de winkel wanneer u de airconditioner in een 
van de volgende soorten omgeving wilt installeren.
• Plaatsen waar olie of vet, stoom of roet aanwezig is.
• Zoute omgevingen, zoals aan de kust.
• Plaatsen met zwavelgassen, zoals uit hete bronnen.
• Plaatsen waar de buitenunit mogelijk door sneeuw geblokkeerd kan raken.

De afvoer van de buitenunit moet uitmonden in een plaats met goede drainage.

■ Kies een plaats zoals hieronder beschreven voor de installatie.
• Een plaats die stevig genoeg is om het gewicht van de unit te dragen, maar die 

niet het geluid en de vibratie tijdens het in werking zijn van het systeem versterkt.

• Een plaats waar lucht of geluid uit de buitenunit uw buren niet tot 
last kan zijn.

• U dient voor de stroomvoorziening gebruik te maken van een 
aparte groep speciaal voor uw airconditioner.

• Wanneer de airconditioner moet worden verplaatst, moet dit door 
een vakbekwaam installateur worden uitgevoerd. Neem contact 
op met de leverancier als het nodig blijkt te zijn om het systeem te 
verplaatsen of te veranderen.

WAARSCHUWING Als u de aanwijzingen niet nauwgezet opvolgt kan het apparaat mogelijk schade aan eigendommen en 
persoonlijk letsel veroorzaken of zelfs levensbedreigend zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN Als u de aanwijzingen niet nauwgezet opvolgt kan het apparaat mogelijk schade veroorzaken aan eigen-
dommen en persoonlijk letsel veroorzaken.

Voorkom dat. Volg de onderstaande aanwijzingen nauwgezet op. Vergeet niet om de airconditioner te aarden.

Voorkom dat de airconditioner (of de afstandsbediening) nat wordt. Druk de toetsen van de airconditioner (of de afstandsbediening) 
nooit in met natte handen.

Installatie-plaats.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.

Elektrische werkzaamheden.

Verplaatsen van het systeem.
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Namen van onderdelen

■ Binnenunit
1. Streamerunit: (pagina 20-22.)
2. Geurfilter voor streamerunit (Zwart)
3. Luchtinlaat
4. Frontpaneel
5. Bovenpaneel
6. Luchtfilter (Lichtblauw): (pagina 19.)
7. Fotokatalytisch luchtfilter met titaniumapati-

etcoating (Zwart): (pagina 20-22.)
8. Aanvoerluchtfilter (Geel): (pagina 23.)
9. Horizontale jaloezie: (pagina 10.)

10. Verticale jaloezie: 
• In de luchtuitlaat. (pagina 10.)

11. Luchtuitlaat
12. Ruimteluchtvochtigheidsensor: 

• Meet de vochtigheid van de lucht om de binnenunit.
13. Ruimtetemperatuursensor: 

• Meet de temperatuur van de lucht om de binnenunit.
14. Display
15. AAN/UIT-schakelaar van binnenunit:

• Druk deze schakelaar eenmaal in om het appa-
raat in te schakelen. Druk nogmaals op de 
schakelaar om het apparaat uit te schakelen.

16. Meerkleurig indicatielampje:
• De kleur van het lampje is afhankelijk van de 

geactiveerde functie.
• VERWARMEN ............................... Rood
• “URURU” BEVOCHTIGEN / 

VERWARMEN MET BEVOCHTIGEN .... Oranje
• KOELEN ........................................ Groen
• “SARARA” DROGEN / KOELEN MET 

LUCHTONTVOCHTIGEN.................. Geel
• De kleur van de lamp verandert, afhankelijk 

van de geactiveerde optionele functie.
• STREAMER MET LUCHTREINIGING / 

VENTILEREN MET VERSE LUCHT .... Wit
(Alleen gedurende de eerste 2 seconden wanneer 
de airconditioner ingeschakeld wordt.)

17. TIMER-indicatielampje (Oranje): (pagina 12.)
18. BEVOCHTIGER-indicatielampje (Groen): (pagina 9.)
19. Signaalontvanger:

• Ontvangt/verzendt signalen van/naar de 
afstandsbediening.

• Het meerkleurig indicatielampje knippert en de ont-
vangst van het signaal wordt bevestigd met een piepje.
• Inschakelen .......................twee pieptonen
• Instellingen gewijzigd.........een pieptoon
• Uitschakelen ......................lange pieptoon

■ Buitenunit
20. Luchtuitlaat van de bevochtiger: (Voorzijde)
21. Luchtinlaat: (Achterzijde en linker zijkant)
22. Luchtuitlaat
23. Luchtinlaat van de bevochtiger: 

(Voorzijde en achterzijde)
24. Buitenluchttemperatuursensor:

• Meet de temperatuur van de lucht om de buite-
nunit. (Achterzijde)

25. Koelmiddelleidingen, bevochtigerslang en 
verbindingskabel tussen de units

26. Afvoerslang:
• Voert water, afkomstig van de binnenunit, af.

27. Aardaansluiting:
• Onder deze kap.

Binnenunit
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■Nederlands 4

■ Afstandsbediening
1. Zender/Ontvanger
2. Display:

• Hierop worden de huidige instellingen weergegeven.
(In deze afbeelding zijn alle meldingen en segmenten van het dis-
play verlicht weergegeven. In werkelijkheid zal dat nooit gebeuren.)
* De beschermende folie is bedoeld om krassen 

te voorkomen. Verwijder deze voor gebruik.
3. INFORMATIE-toets:

• Toont de binnentemperatuur, de luchtvochtig-
heid en de buitenluchttemperatuur. (pagina 16.)

4. UITSCHAKELTIMER-toets:
• Hiermee stelt u het tijdstip in dat het apparaat 

automatisch uitgeschakeld wordt. (pagina 12.)
5. AAN/UIT-toets:

• Hiermee schakelt u de huidige ingestelde func-
tie uit. Door de toets nogmaals in te drukken 
wordt dezelfde functie opnieuw ingeschakeld.

6. Functietoets:
• AUTO-toets (pagina 9.)
• “URURU” BEVOCHTIGEN-toets (pagina 8.)
• VERWARMEN-toets (pagina 8.)
• “SARARA” DROGEN-toets (pagina 7.)
• KOELEN-toets (pagina 7.)

7. KRACHTIG-toets:
• Hiermee wordt de koel- of verwarmwerking versterkt. (Wordt 

automatisch na 20 minuten uitgeschakeld.) (pagina 13.)
8. TEMPERATUURINSTEL-toetsen:

• Hiermee wijzigt u de temperatuurinstelling.
9. LUCHTVOCHTIGHEID-toetsen:

• Hiermee wijzigt u de luchtvochtigheidinstelling
10. STREAMER MET LUCHTREINIGING/

VENTILEREN MET VERSE LUCHT toets:
• Hiermee reinigt u de lucht in de ruimte. (pagina 11.)

11. LUCHTSTROOMRICHTING/LUCHTSTROOMSNELHEID /
COMFORTABELE LUCHTSTROOM/KOELE BRIES-toets:
• Hiermee stelt u de uitblaasrichting en het uitb-

laasvolume in. (pagina 10.)
12. BEVOCHTIGEN-toets:

• Houdt de luchtvochtigheid hoog, wat beter is 
voor uw huid. (pagina 9.)

13. VENTILEREN BIJ VERTREK-toets:
• Hiermee ventileert u de ruimte wanneer u vertrekt.

14. INSTELLEN-toets:
• Hiermee stelt u de functie van het apparaat en het 

display van de afstandsbediening in. (pagina 14.)
15. TIMER SELECTEREN-toets
16. TIJD INSTELLEN-toets:

• Hiermee stelt u de tijd in waarop de timer het 
apparaat in- of uitschakelt. (pagina 12.)

17. KLOK-toets:
• Hiermee stelt u de juiste tijd in. (pagina 6.)

18. ANTI-SCHIMMEL-toets:
• Hiermee activeert u de ontvochtigingsfunctie om de lucht 

in de ruimte droog en schoon te houden. (pagina 16.)
19. APPARAAT DROGEN-toets:

• Hiermee wordt het interieur van het apparaat droog gemaakt, om 
het ontstaan van schimmels en geurtjes te voorkomen. (pagina 15.)

20. COMFORTABEL SLAPEN-toets:
• Hiermee wordt de temperatuur in de ruimte 

geregeld zodat u comfortabel kunt slapen en 
aangenaam wakker kunt worden. (pagina 13.)

21. RESET-toets:
• Hiermee reset u de melding dat het filter gere-

inigd moet worden. (pagina 17.)
22. ANNULEREN-toets

Afstandsbediening
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Voorbereidingen Voor Gebruik

■ De batterijen plaatsen
1. Druk met een vinger op  en schuif het kapje los.
2. Plaats twee droge cel AAA.LR03 (alkali) batterijen.
3. Plaats het kapje weer terug.

• De tekens op het display gaan knipperen. Stel de juiste tijd in.  (pagina 6.)

■ De afstandsbediening gebruiken
• Om de afstandsbediening te gebruiken, richt u de zender ervan op de binnenunit. Als de zich-

tlijn tussen de afstandsbediening en de binnenunit geblokkeerd is, bijvoorbeeld door een 
gordijn, zal het apparaat niet reageren op de opdracht en van de afstandsbediening.

• De maximale afstand waarop u de afstandsbediening kunt gebruiken is ongeveer 7m.
• Laat de afstandsbediening niet vallen. Voorkom dat de afstandsbediening nat wordt. 

(Daardoor kan het LCD-scherm beschadigen.)

■ De afstandsbedieninghouder op de wand monteren
1. Kies de plaats waar de afstandsbediening op de wand gemon-

teerd moet worden zodanig dat de signalen van de afstandsbe-
diening het apparaat kunnen bereiken.

2. Monteer de afstandsbedieninghouder op een wand of pilaar 
met behulp van de meegeleverde schroeven.

3. Haak de openingen aan de achterzijde van de afstandsbedien-
ing over de uitstekende nokjes op de afstandsbedieninghouder.

■ Monteer het fotokatalytisch luchtfilter met titaniu-
mapatietcoating, het geurfilter voor de stream-
erunit en het aanvoerluchtfilter (pagina 20, 23.)

■ Schakel de hoofdschakelaar in
• Wanneer u de hoofdschakelaar inschakelt, zal het frontpaneel en de horizontale jaloezie 

openen en weer sluiten. (Dit is normaal.)

VOORZORGSMAATREGELEN
• Raak het paneel tijdens bedrijf (dat wil zeggen wanneer het paneel open staat, geopend of 

gesloten wordt) nooit met uw handen aan.

LET OP

AANDACHTSPUNT

• Omwikkel de polen van de batterijen met tape voordat u de batterijen weggooit. Wanneer de batterijen met andere metalen of batterijen in con-
tact komen, kan gevaar voor warmteontwikkeling, een explosie of brand ontstaan.

■ Over de batterijen
• De meegeleverde batterijen kunt u blijven gebruiken. Afhankelijk van het moment waarop deze airconditioner gefabriceerd is, kunnen de 

batterijen minder dan 1 jaar meegaan.
• De batterijen gaan ongeveer één jaar mee. Als het display van de afstandsbediening minder helder oplicht of de signaalontvangst afneemt 

voordat één jaar is verstreken, moet u beide batterijen door nieuwe AAA.LR03 (alkali) batterijen vervangen.
• Gebruik bij het vervangen van de batterijen altijd batterijen van hetzelfde type en vervang de batterijen altijd samen.
• Batterijen waarvan de uiterste gebruiksdatum bijna bereikt is, zullen minder lang meegaan.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, om schade of letsel als gevolg van het lekken of exploderen ervan te voorkomen.

■ Over de afstandsbediening
• Het kan voorkomen dat de signalen weggedrukt worden doordat in de ruimte tl-buizen (zoals omvormerlampen) gebruikt worden. Neem in 

dat geval contact op met de leverancier.
• Het is mogelijk dat signalen van de afstandsbediening ook een ander apparaat bedienen. Verplaats in dat geval het apparaat of neem contact op met uw leverancier.
• Door de inwerking van direct zonlicht op de zender/ontvanger kan het apparaat harder gaan werken.

2

3

1

+  en  –  in de 
juiste positie!

Ontvanger

Houder voor de 
afstandsbediening
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■Nederlands 6

■ Druk op de volgende toetsen om de klok in te 
stellen
* Tijdens bedrijf is het niet mogelijk om de klok in te stellen.

1. Druk op “ ”.
Houd de toets niet ingedrukt.

2. Druk op “ ” om de juiste tijd voor de klok in te stellen.

3. Druk op “ ”.

• De tijd is ingesteld.
1, 3

2

De melding             wordt verlicht.

De melding        knippert.

• Wanneer u de toets ingedrukt houdt, 
  wordt de tijdinstelling sneller doorlopen.

De melding       knippert.

De melding       wordt verlicht.

LET OP
Als bij stap 1 andere informatie op het display weergegeven wordt, mag u de toets ongeveer 60 seconden niet gebruiken. Het display zal dan 
weer de normale informatie weergeven.
■ Tips om energie te besparen

• Zorg ervoor dat de ruimte niet te koud (of te warm) wordt. 
Stel de temperatuur op een niet te hoge waarde in.

• Bedek ramen met jaloezieën of een gordijn. Wanneer het zonlicht en de lucht van buitenaf tegenge-
houden worden, neemt de koel-/verwarmingscapaciteit van het apparaat toe.

• Verstopt luchtfilters maken het apparaat inefficiënt en kosten energie. Reinig het filter regelmatig.
■ Let op het volgende

• De airconditioner verbruikt ook energie, zelfs wanneer deze niet in bedrijf is.
• Schakel de hoofdschakelaar Uit als u de airconditioner gedurende een langere periode, bijvoorbeeld in de lente of de herfst, niet gebruikt.
• Schakel de hoofdschakelaar minimaal een uur voor dat u het apparaat gaat gebruiken wanneer de buitenluchttemperatuur lager is dan –15°C. 

(Op die manier kan de compressor opwarmen.)
■ Gebruikscondities

• Wanneer u het apparaat gebruikt onder andere condities dan de hieronder beschreven condities, kan het uitgeschakeld worden. Ook kan 
condensvorming in de binnenunit ontstaan, waardoor vocht naar buiten zal druppelen. (DROGEN/KOELEN)

■ Realiseerbare luchtvochtigheid
• De luchtbevochtigingscapaciteit neemt af wanneer de 

buitenluchttemperatuur en luchtvochtigheid laag zijn. 
(zie afb. 1 als referentie)

Aanbevolen temperatuurinstelling
Voor koelen : 26°C – 28°C

Voor verwarmen : 20°C – 22°C

KOELEN
Buitenluchttemperatuur: –10 tot 43°C
Binnentemperatuur: 18 tot 32°C
Luchtvochtigheid binnen: maximaal 80%

VERWARMEN
Buitenluchttemperatuur: –20 tot 24°C
Binnentemperatuur: 10 tot 30°C
Luchtvochtigheid binnen: maximaal 70%

DROGEN
Buitenluchttemperatuur: 10 tot 42°C
Binnentemperatuur: 18 tot 30°C
Luchtvochtigheid binnen: maximaal 80%

BEVOCHTIGEN
Buitenluchttemperatuur: –10 tot 24°C
Binnentemperatuur: 12 tot 30°C
Luchtvochtigheid binnen: maximaal 70%

Voorwaarde;  
Type: FTXR50EV1B
Binnentemperatuurinstelling: 20˚C
Luchtstroomsnelheid: Maximaal
volume van de ruimte: 120m3

Luchtverversingssnelheid: 0,5/uur
Bevochtigerslanglengte: 7,5m

Afb.1 Realiseerbare luchtvochtigheid
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GEBRUIKKOELEN · “SARARA” DROGEN

■ KOELEN
•

1. Druk op “ ”.

•

2. Druk op “ ”.

 * We adviseren u om te schakelen naar KOELEN als u eerst de temperatuur wilt 
verlagen tijdens KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN.

■ “SARARA” DROGEN
•

3. Druk op “ ”.

■ De luchtstroomrichting en luchtstroomsnel-
heid wijzigen (pagina 10.)
• De luchtstroomsnelheid wordt automatisch geregeld (“AUTO”) tijdens KOELEN MET 

LUCHTONTVOCHTIGEN of “SARARA” DROGEN. De luchtstroomsnelheid kan niet 
gewijzigd worden.

■ Het apparaat uitschakelen
4. Druk op “ ”.

 Het meerkleurig indicatielampje van het apparaat dooft.

■ De instelling voor de temperatuur of 
luchtvochtigheid wijzigen

1

3

2

4

De temperatuur verlagen

Groen

Om de temperatuur en de luchtvochtigheid te verlagen

Geel

De luchtvochtigheid verlagen

Geel

KOELEN

Groen Geel

18˚C – 32˚C –3˚C – STD

OFF     HIGH     STD     LOW     CONT HIGH     STD     LOW     CONT

KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN DROGEN

OPMERKING
■ Opmerking bij de AAN/UIT-toets

• Wanneer u op “ ” drukt, wordt dezelfde functie ingeschakeld als toen het apparaat werd uitgeschakeld.
■ Opmerking bij KOELEN

• Deze airconditioner koelt de ruimte door de warme binnelucht naar buiten te blazen. Als de buitenluchttemperatuur hoog is, zal de koelcapac-
iteit lager worden.

■ Opmerking bij KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN
• Wanneer u tijdens KOELEN op de luchtvochtigheidtoets drukt, schakelt het apparaat over naar KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN.
• Op die manier wordt de luchtvochtigheid meer verlaagd dan bij normaal KOELEN. We adviseren echter om de temperatuur iets lager dan de 

ruimtetemperatuur in te stellen om de luchtvochtigheid te verlagen, omdat daarbij de lucht niet extra verwarmd wordt.
■ Opmerking bij “SARARA” DROGEN

• Deze functie verlaagt de luchtvochtigheid terwijl de ruimtetemperatuur minder daalt, doordat de lucht extra verwarmd wordt.
• Wanneer u omschakelt van KOELEN naar “SARARA” DROGEN kan de luchtvochtigheid tijdelijk iets toenemen.
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■Nederlands 8

VERWARMEN · “URURU” BEVOCHTI-
GEN
■ VERWARMEN

•

1. Druk op “ ”.

•

2. Druk op “ ”.

■ “URURU” BEVOCHTIGEN
•

3. Druk op “ ”.

■ De luchtstroomrichting en luchtstroomsnel-
heid wijzigen (pagina 10.)

■ Het apparaat uitschakelen
4. Druk op “ ”.

 Het meerkleurig indicatielampje van het apparaat dooft.

■ De instelling voor de temperatuur of luchtvochtigheid wijzigen

3

2

4

1

De temperatuur verhogen

Rood

Om de temperatuur en de luchtvochtigheid te verhogen

Oranje

De luchtvochtigheid verhogen

Oranje

VERWARMEN

Rood Oranje

10˚C – 30˚C ––––––

OFF     LOW     STD     HIGH     CONT LOW     STD     HIGH     CONT

VERWARMEN MET LUCHTBEVOCHTIGEN BEVOCHTIGEN

OPMERKING
■ Opmerking bij VERWARMEN

• Omdat deze airconditioner de ruimte verwarmt door de warmte van de buitenlucht naar binnen te verplaatsen, zal de VERWARMING-
SCAPACITEIT van het apparaat lager worden als de buitentemperatuur lager wordt. Als de VERWARMINGSCAPACITEIT van het apparaat 
onvoldoende is, adviseren we u om een ander VERWARMINGSAPPARAAT te gebruiken in combinatie met de airconditioner.

• Het warmtepompsysteem verwarmt de ruimte door warme lucht door de hele ruimte te circuleren. Na het inschakelen van de VERWARM-
INGSFUNCTIE kan het enige tijd duren voordat de ruimte warmer wordt.

• Bij VERWARMEN kan rijp ontstaan op de buitenunit , waardoor de VERWARMINGSCAPACITEIT afneemt. In dat geval schakelt het 
systeem automatisch om naar ontdooien om de rijp te verwijderen.

• Tijdens ontdooien zal de binnenunit geen warme lucht uitblazen.
■ Opmerking bij VERWARMEN MET LUCHTBEVOCHTIGEN en “URURU” BEVOCHTIGEN

• De bevochtigingscapaciteit van het apparaat neemt af wanneer de buitenluchttemperatuur en luchtvochtigheid laag zijn of wanneer de 
ingestelde ventilatorsnelheid laag is.

• Het apparaat zal meer geluid produceren dan bij normaal VERWARMEN.
• Het geluid of de geur van de buitenunit kan doorgegeven worden, omdat de buitenlucht verwarmd wordt door het verwarmingselement en 

het vocht dat daarbij ontstaat gebruikt wordt om de ruimte te bevochtigen.
• De bovenkant van de buitenunit kan tijdens bedrijf warm worden. Dit is geen storing.
• Het geluid dat het apparaat produceert kan veranderen, afhankelijk van de buitenluchttemperatuur en de luchtvochtigheid. (er is geen water-

aanvoer noodzakelijk, omdat het vocht in de buitenlucht gebruikt wordt om de ruimte te bevochtigen.)
■ Opmerking bij “URURU” BEVOCHTIGEN

• Deze functie kan de ruimte alleen bevochtigen.
• Wanneer de temperatuur in de ruimte laag wordt, zal het apparaat slechts in geringe mate verwarmen om te kunnen blijven bevochtigen.
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9 ■Nederlands

AUTO-functie
Nadat u de AUTO-toets ingedrukt heeft, zal de airconditioner automatisch 
werken, afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte.

1. Druk op “ ”. 

• De kleur van het meerkleurig indicatielampje verandert, afhankelijk van de ingeschakelde functie.
• Wanneer u de AUTO-toets indrukt, verandert de kleur, afhankelijk van de geselecteerde functie.

■ De luchtstroomrichting en luchtstroomsnelheid wijzigen (pagina 10.)

■ Het apparaat uitschakelen
2. Druk op “ ”.

Het meerkleurig indicatielampje van het apparaat dooft.

■ De temperatuurinstelling wijzigen

OPMERKING

BEVOCHTIGEN-functie
Hiermee wordt de lucht, en daarmee de huid van de aanwezigen in de ruimte, bevochtigd.

1. Druk tijdens bedrijf op “ ”.

• De instellingen voor de luchtstroomsnelheid en de luchtstroomrichting worden omge-
schakeld naar respectievelijk auto en COMFORTABELE LUCHTSTROOM.

• Tijdens BEVOCHTIGEN-functie kunt u de functie KOELE BRIES niet inschakelen.

■ De temperatuurinstelling wijzigen
• Het systeem kan op dezelfde manier werken als bij KOELEN en VERWARMEN. (pagina 7, 8.)
• Het is niet mogelijk om de instelling voor de luchtvochtigheid en de luchtstroomsnelheid te wijzigen.

■ De luchtstroomrichting wijzigen (pagina 10.)
• De aanbevolen luchtstroomrichting is COMFORTABELE LUCHTSTROOM, maar u 

kunt ook een andere functie kiezen.

■ BEVOCHTIGEN-functie stoppen
2. Druk nogmaals op “ ”.

• Het systeem schakelt om naar de eerder ingeschakelde functie. Het meerkleurig 
indicatielampje op het apparaat brandt in de bij de nieuwe functie horende kleur.

• Het BEVOCHTIGERINDICATIELAMPJE op het apparaat dooft.

OPMERKING

■ Opmerking bij de AUTO-functie
• In de functie AUTO selecteert het systeem de juiste werkingsmodus (KOELEN of VER-

WARMEN) op basis van de temperatuur in de ruimte bij inschakelen van de functie.
• Het systeem verandert automatisch regelmatig de instelling om de temperatuur in 

de ruimte op het door de gebruiker gewenste niveau te houden.
• Als u het apparaat niet AUTO-functie wilt laten bedienen kunt u zelf de werkingsmo-

dus en instellingen kiezen.

■ Opmerking bij BEVOCHTIGEN-functie
• De relatieve luchtvochtigheid is hoger dan bij normale bediening.
• Kan gebruikt worden voor KOELEN, KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN, 

VERWARMEN en VERWARMEN MET LUCHTBEVOCHTIGEN.
• Het apparaat zal iets meer geluid produceren.

• VERWARMEN: Rood
• KOELEN: Groen

18˚C – 30˚C

<BEVOCHTIGEN>

1, 2

1

2

<AUTO>

Geel Groen

Oranje Groen
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DE LUCHTSTROOMRICHTING WIJZIGEN · COMFORTABELE 
LUCHTSTROOM · KOELE BRIES · LUCHTSTROOMSNELHEID
U kunt de luchtstroom comfortabeler maken door de luchtstroomrichting en de luchtstroomsnelheid anders in te stellen.

■ De verticale en horizontale luchtstroomrichtingen wijzigen 
1. Druk tijdens bedrijf op “ ” of “ ”.

De horizontale en verticale lamellen bewegen automatisch verticaal, respectievelijk horizontaal.

■ Als u de luchtstroomrichting wilt fixeren
2. Druk nogmaals op “ ” of “ ”.

■ Lucht uitblazen in 3 richtingen
3. Druk tijdens bedrijf op “ ” en vervolgens op “ ”.

De horizontale en verticale lamellen bewegen afwisselend.

■ De 3-D LUCHTSTROOM annuleren
4. Druk nogmaals op “ ” of “ ”.

■ De functies COMFORTABELE LUCHTSTROOM en KOELE BRIES
5. Telkens wanneer u op “ ” drukt, zal de uitlezing veranderen.

■ COMFORTABELE LUCHTSTROOM
• De luchtstroomrichting en luchtstroomsnelheid worden zo ingesteld dat de lucht 

uit het apparaat niet rechtstreeks op de gebruikers van de ruimte geblazen wordt.
• <KOELEN/DROGEN> De jaloezie beweegt omhoog.
• <VERWARMEN/BEVOCHTIGEN> De jaloezie beweegt omlaag.
• Voor de luchtstroomsnelheid wordt de functie “AUTO” ingesteld.

■ KOELE BRIES
• De functie KOELE BRIES kan gebruikt worden bij KOELEN, “SARARA” DRO-

GEN en STREAMER MET LUCHTREINIGING.

■ De luchtstroomsnelheid wijzigen
6. Druk tijdens bedrijf op “ ”. (Meer informatie vindt u in de tabel rechts.)

• Bij KOELEN of VERWARMEN met “ ” of andere functies met een geringe lucht-
stroomsnelheid is het mogelijk dat de ruimte onvoldoende gekoeld of verwarmd wordt.

• Stille werking van de binnenunit
Wanneer de luchtstroom is ingesteld op “ ”, zal de binnenunit stiller worden.

6

5

1, 2
3, 4

• De luchtstroomrichting uitlezing op het 
   display brandt.

(Bij verticale richting)

• Op het display wordt de verticale en horizontale 
  luchtstroomrichting weergegeven.

Wordt weergegeven wanneer COMFORTABELE
LUCHTSTROOM ingeschakeld is

Wordt weergegeven wanneer
KOELE BRIES ingeschakeld is

De melding dooft

Werkingsmodus

“SARARA” DROGEN 
KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN
BEVOCHTIGEN
AUTO / KOELEN
VERWARMEN
VERWARMEN MET LUCHTBEVOCHTIGEN
“URURU” BEVOCHTIGEN
STREAMER MET LUCHTREINIGING / 
VENTILEREN MET VERSE LUCHT

Luchtstroomsne-
lheidinstelling

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
: De functie COMFORTABELE LUCHTSTROOM kan niet gebruikt worden. 
: De functie KOELE BRIES kan wel gebruikt worden.

Voor de luchtstroom kunt u kiezen tussen de instellingen “    ” tot 
“    ” plus “       ” en “      ” .

OPMERKING
• Als het apparaat ingeschakeld wordt terwijl de horizontale lamellen omlaag gericht staan en uitgeschakeld wordt terwijl KOELEN, “SARARA” DROGEN of KOELEN MET LUCH-

TONTVOCHTIGEN ingeschakeld is, zullen de lamellen na ongeveer een uur horizontaal geplaatst worden. (Dit is om te voorkomen dat condensvorming op de lamellen ontstaat.)
■ LET OP
• Gebruik de afstandsbediening om de luchtstroomrichting in te stellen. Wanneer u de verticale lamellen net de hand instelt, kan het apparaat mogelijk niet goed werken.
■ Opmerking bij COMFORTABELE LUCHTSTROOM

• De luchtstroomrichting is zoals weergegeven is in afb. 1;
■ Opmerking bij KOELE BRIES

• Wanneer de horizontale lamellen met een “1/f bries” verticaal bewogen 
worden, genereert het apparaat een soort natuurlijke bries. De temper-
atuur in de ruimte wordt met koele bries iets koeler ervaren.

■ Opmerking bij het instellen van de verticale luchtstroomrichting
• The bewegende oppervlak van de horizontale jaloezie verschilt en is 

afhankelijk van de geselecteerde functie.
■ Opmerking bij de 3-D LUCHTSTROOM

• Bij gebruik van de 3-D LUCHTSTROOM circuleert zowel de koude lucht (die de 
neiging heeft om bij de vloer te blijven hangen) als de warme lucht (die opstijgt en 
de neiging heeft om tegen het plafond te blijven hangen) door de hele ruimte 
waardoor afzonderlijke koudere en warmere gebieden voorkomen worden.

A) STREAMER MET LUCHTREINIGING · 
VENTILEREN MET VERSE LUCHT · Individuele bediening

B) “SARARA” DROGEN · KOELEN
C) VERWARMEN · “URURU” BEVOCHTIGEN

UITSCHAKELEN

COMFORTABELE 
LUCHTSTROOM 
KOELEN 15˚

COMFORTABELE 
LUCHTSTROOM 
VERWARMEN 75˚

COMFORTABELE 
LUCHTSTROOM 
KOELEN 15˚

COMFORTABELE 
LUCHTSTROOM 
VERWARMEN 65˚

Afb.1

Afb.2

A) 15˚– 70˚
B) 20˚– 60˚
C) 30˚– 70˚

A) 15˚– 55˚
B) 45˚– 55˚

C) 25˚– 55˚
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STREAMER MET LUCHTREINIGING · 
VENTILEREN MET VERSE LUCHT
Door het absorptievermogen van het fotokatalytisch luchtfilter met titaniumapatietcoating 
en het aanvoerluchtfilter en het reinigend vermogen van de ionisatie-unit voor de uitb-
laaslucht worden nare geurtjes en virussen verwijderd en de lucht in de ruimte gereinigd.

1. Druk op “ ”.
(Kan zowel als afzonderlijke functie als in combinatie met verwarmen of koelen 
gebruikt worden.)
• Verandert, telkens wanneer u de toets indrukt. (Gebruik de functie VENTILEREN.)

■ De luchtstroomrichting en luchtstroomsnelheid wijzigen (pagina 10.)

LET OP

OPMERKING

VENTILEREN BIJ VERTREK
Deze functie ventileert de ruimte tijdens uw aanwezigheid.

1. Druk op “ ”.

■ Het uitschakeltijdstip wijzigen
2. Druk op “ ”.

• Dit kan ingesteld worden tussen 1 en 9 uur, in stappen van 1 uur.
• Schakel, wanneer u VENTILEREN BIJ VERTREK en de INSCHAKELTIMER wilt 

gebruiken, eerst de INSCHAKELTIMER in. (pagina 12.)

■ De luchtstroomrichting wijzigen (pagina 10.)
• Het is niet mogelijk om de instelling voor de temperatuur, de luchtvochtigheid en de 

luchtstroomsnelheid te wijzigen.

■ VENTILEREN BIJ VERTREK annuleren
3. Druk op “ ”.

OPMERKING

• De temperatuur en luchtvochtigheid kunnen niet gewijzigd worden wanneer alleen 
STREAMER MET LUCHTREINIGING of VENTILEREN MET VERSE LUCHT ingeschakeld is.

■ Opmerking bij de STREAMER MET LUCHTREINIGING
• De lucht in de ruimte wordt door de energie van de streamer  en het fotokatalytisch 

luchtfilter met titaniumapatietcoating gereinigd.
■ Opmerking bij VENTILEREN MET VERSE LUCHT

• De verse lucht wordt van buitenaf via de buitenunit aangezogen.
• Het geluid en de geurtjes van de buitenunit kunnen daardoor in de ruimte terechtko-

men. Het apparaat zal iets meer geluid produceren.
• Het geluid dat het apparaat produceert kan veranderen, afhankelijk van de buiten-

luchttemperatuur en de luchtvochtigheid.
■ Wat is ionisatie van de uitblaaslucht?

• De streamer genereert in het apparaat snelle elektronen met een groot oxiderend 
vermogen om geurtjes en schadelijke gassen oplossen. 
(Dit is veilig omdat de snelle elektronen binnen het apparaat gegenereerd en ontladen worden.)

 * De ionisator zoemt. Dit is geen storing.

■ Opmerking bij VENTILEREN BIJ VERTREK
• U kunt de functie VENTILEREN MET VERSE LUCHT en de UITSCHAKELTIMER 

kunt u samen in één keer instellen. 

1

<STREAMER MET LUCHTREINIGING / 
VENTILEREN MET VERSE LUCHT>

3

1

2

<VENTILEREN BIJ VERTREK>

STREAMER MET LUCHTREINIGING
+

VENTILEREN MET VERSE LUCHT

STREAMER MET LUCHTREINIGING
+

Krachtig VENTILEREN MET VERSE LUCHT
STREAMER MET LUCHTREINIGING

UIT

Wit

(Wanneer de airconditioner ingeschakeld 
wordt, zal de verklikkerlamp de eerste 
2 seconden in de kleur wit branden.)

• Deze functie wordt automatisch na 4 uur uitgeschakeld.
• De standaardinstelling is 4 uur.
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TIMER
De timerfuncties zijn handig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch in- of uit te schakelen.
De timerinstelling wordt slechts 1 keer gebruikt. U moet de timer steeds opnieuw instellen.

■ UITSCHAKELTIMER
Hiermee stelt u het tijdstip in waarop het apparaat uitgeschakeld wordt.

1. Druk op “ ”.

■ IN-/UITSCHAKELTIJD
Hiermee stelt u de INSCHAKELTIJD of de UITSCHAKELTIJD in.
• Controleer of de klok correct ingesteld is. Stel zonodig de tijd correct in. (pagina 6.)
• De aanduiding van de huidige tijd wordt onderdrukt wanneer u de IN/

UITSCHAKELTIJD ingesteld heeft.

2. Druk op “ ” om de UITSCHAKELTIJD of op “ ” 
om de  INSCHAKELTIJD in te stellen.

3. Druk op “ ” om de tijd in te stellen.
• Telkens wanneer u de toets indrukt, verandert de tijd in intervallen van 10 

minuten. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert de tijd sneller.

4. Druk op “ ” om de UITSCHAKELTIJD of op “ ” 
om de  INSCHAKELTIJD in te stellen.
De weergegeven tijd wordt ingesteld.

■ De TIMER annuleren
5. Druk op “ ”.

•  Het timerindicatielampje dooft en de TIMER wordt geannuleerd.

1

2, 4

3

5

• De weergegeven tijd, die u in stappen van 
   een 0,5 uur kunt instellen, wordt ingesteld. 
  U kunt de tijd instellen tussen 0,5 en 9,5 
  uur instellen.

Oranje

* UITSCHAKELTIJD

De melding             wordt verlicht.

De melding           knippert.

* UITSCHAKELTIJD

Oranje

OPMERKING
■ In de volgende gevallen moet u de timer opnieuw instellen.

• Nadat de aardlekschakelaar GEACTIVEERD werd.
• Na een stroomonderbreking.
• Nadat u de batterijen in de afstandsbediening vervangen heeft.

■ Opmerking bij de TIMER
• Wanneer de UITSCHAKELTIMER en de UITSCHAKELTIJD geactiveerd worden, past het apparaat automatisch 1 uur later de temperatuur 

aan om te voorkomen dat de ruimte te koud of te warm wordt. (De temperatuur wordt tijdens KOELEN of KOELEN MET LUCHTONTVOC-
HTIGEN 0,5°C verhoogd en tijdens VERWARMEN of VERWARMEN MET LUCHTBEVOCHTIGEN 2°C verlaagd.)

• Wanneer u de INSCHAKELTIJD instelt, zal het apparaat maximaal 1 uur voor het ingestelde tijdstip inschakelen om ervoor te zorgen dat de temperatuur 
de op de afstandsbediening ingestelde temperatuur op het ingestelde tijdstip bereikt.

• Wanneer het apparaat met behulp van de UITSCHAKELTIMER of de 
UITSCHAKELTIJD bediend wordt, zal de tijd die het apparaat ingeschakeld blijft 
afhankelijk zijn van de door de gebruiker ingeschakelde tijd.

• Zodra u de IN-/UITSCHAKELTIJD ingesteld heeft, wordt de klokinstelling opgeslagen in het 
geheugen. Bij de UITSCHAKELTIMER is deze functie echter niet beschikbaar. (De inhoud van 
het geheugen wordt gewist wanneer de batterijen van de afstandsbediening worden vervangen.)

• Kan niet gebruikt worden voor COMFORTABEL SLAPEN.
■ De INSCHAKELTIJD en de UITSCHAKELTIJD met elkaar combineren

• In het voorbeeld rechts wordt uitgelegd hoe u de combinatie van de UITSCHAKELTIMER 
en de INSCHAKELTIJD en de UITSCHAKELTIJD en de INSCHAKELTIJD kunt instellen.

■ Een gecombineerde timerinstelling annuleren
• Druk op “ ” en vervolgens op “ ” om alleen de INSCHAKELTIJD te annuleren.
• Druk op “ ” en vervolgens op “ ” om alleen de UITSCHAKELTIJD te annuleren.

• Druk net zo vaak op “ ” tot de aanduiding 9,5 uur is en druk vervolgens nogmaals 
op de toets om alleen de UITSCHAKELTIMER te annuleren.

(Voorbeeld)

De UITSCHAKELTIMER           1 uur later 
instellen
De INSCHAKELTIJD           instellen op 7:00 am

De UITSCHAKELTIJD            instellen op 0:00 am
De INSCHAKELTIJD            instellen op 7:00 am

Huidige tijd: 11:00 pm (airconditioner is ingeschakeld). 
U wilt dat het apparaat nog 1 uur ingeschakeld blijft en 
opnieuw ingeschakeld wordt om 7:00 am.

04_NL_3P190650-1E.fm  Page 12  Wednesday, May 14, 2008  2:11 PM



13 ■Nederlands

COMFORTABEL SLAPEN
Deze functie regelt de temperatuur in de ruimte zodat u comfortabel kunt slapen en aangenaam wakker kunt worden.
• Controleer of de klok correct ingesteld is. Stel zonodig de tijd correct in.  (pagina 6.)
• De huidige tijdaanduiding wordt onderdrukt wanneer COMFORTABEL SLAPEN ingeschakeld is.

1. Druk tijdens bedrijf op “ ”.

2. Druk op “ ” om de tijd in te stellen wanneer u opstaat.

3. Druk op “ ”.

• Druk, wanneer u de instellingen heeft gemaakt terwijl het apparaat niet inge-

schakeld was, op “ ” om het apparaat in te schakelen.

■ Comfortabel slapen annuleren
4. Druk op “ ”.

LET OP

OPMERKING

KRACHTIG
Met de functie KRACHTIG wordt het koel-, c.q. verwarmingseffect versterkt.

1. Druk tijdens bedrijf op “ ”.
• De functie KRACHTIG wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld. 

■ De luchtstroomrichting wijzigen (pagina 10.)
• Het is niet mogelijk om de instelling voor de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtstroomsnelheid te wijzigen.

■ De functie KRACHTIG uitschakelen
2. Druk nogmaals op “ ”.

• Het systeem schakelt om naar de eerder ingeschakelde functie. Het meerkleurig 
indicatielampje op het apparaat brandt in de bij de nieuwe functie horende kleur.

OPMERKING

• Zorg ervoor dat de temperatuur in de ruimte waarin u gaat slapen comfortabel is.
<Aanbevolen temperatuurinstelling> KOELEN.....................26°C – 29°C

VERWARMEN............20°C – 25°C
 * Als de temperatuur te laag ingesteld is, kunt u het in uw slaap koud krijgen.

■ Opmerking bij COMFORTABEL SLAPEN
• Deze functie kan gebruikt worden voor KOELEN, KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN, VOCHTIG 

KOELEN, VERWARMEN, VERWARMEN MET LUCHTBEVOCHTIGEN en VOCHTIG VERWARMEN.
• Kan gebruikt worden in combinatie met de TIMER-functie.

■ Zo gebruikt u COMFORTABEL SLAPEN effectief
• Wanneer u COMFORTABEL SLAPEN 

inschakelt, wordt de temperatuur in 3 uur 
met 2°C verlaagd. I uur voordat u opstaat 
wordt de temperatuur met 1°C verhoogd. 
(Zie de afbeelding rechts.)

• Stel de luchtstroomrichting zodanig in dat de lucht niet recht-
streeks op de gebruikers van de ruimte geblazen wordt.

■ Opmerking bij de functie KRACHTIG
• Deze functie kan gebruikt worden voor KOELEN, KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN, VERWARMEN, VERWARMEN 

MET LUCHTBEVOCHTIGEN en VOCHTIG VERWARMEN. (Kan niet gebruikt worden terwijl het apparaat uitgeschakeld is.)
Wanneer u tijdens KOELEN, KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN of VOCHTIG KOELEN 
op “ ” drukt, schakelt het apparaat om naar KRACHTIG KOELEN.
Wanneer u tijdens VERWARMEN, VERWARMEN MET LUCHTBEVOCHTIGEN of VOCHTIG 
VERWARMEN op “ ” drukt, schakelt het apparaat om naar KRACHTIG VERWARMEN.

• Het apparaat zal iets meer geluid produceren wanneer de functie KRACHTIG ingeschakeld is.

<COMFORTABEL SLAPEN>

1, 3

2

4

1, 2

<KRACHTIG>

De melding                    knippert.

De melding              wordt verlicht.

• Telkens wanneer u de toets indrukt, 
verandert de tijd in intervallen van 10 minuten. 
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, 
verandert de tijd sneller.

De melding                   wordt verlicht.

De melding              wordt verlicht.

0Slaaptijd

(voor 6 uur slapen)
Ingestelde 
temperatuur

3uur 2uur2uur2uur 1uur

1

AANAAN

2 3 4 5 6

–1˚C

AAN

–2˚C

Ingestelde tijd voor opstaanIngestelde tijd voor opstaan

OpstaanOpstaan

Ingestelde tijd voor opstaan

Opstaan

Groen Rood
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INSTELLEN
Hiermee stelt u de functie van het apparaat en het display van de afstandsbediening in.

1. Houd “ ” ongeveer 2 seconden ingedrukt.
• Hiermee activeert u de instelfunctie.

2. Telkens wanneer u op “ ” drukt, wordt een ander 
item weergegeven.

3. Telkens wanneer u op “ ” drukt worden de instell-

ingen gewijzigd.
• Richt de afstandsbediening op de hoofdunit om instellingen te wijzigen.

1, 2
3

Item Instelling Omschrijving
De standaardinstelling is       .

KINDERBEVEILIGING
AAN/UIT

APPARAAT DROGEN
AAN/UIT

MONITORHELDERHEID

PIEP-signaalvolume

CONTRASTINSTELLING

Instelling voltooid :De instelfunctie wordt geannuleerd wanneer u niet binnen 
 10 seconden een instelling wijzigt.

 • Voorkomt dat kinderen met 
afstandsbediening het apparaat bedienen. 
(Zie OPMERKING.)

 • Als de functie “APPARAAT DROGEN” 
ingeschakeld is, kan het apparaat 
automatisch het APPARAAT DROGEN 
nadat de functie DROGEN, KOELEN MET 
LUCHTONTVOCHTIGEN of KOELEN 
ingeschakeld werd, afhankelijk van de tijd 
dat het apparaat ingeschakeld is. Hierdoor 
wordt de binnenkant van de airconditioner 
droog gemaakt. (pagina 15.)

 • Hiermee verandert u de helderheid van 
het display van de binnenunit.

 • Hiermee stelt u het volume van het 
piepsignaal ter bevestiging van een 
signaal door de hoofdunit in.

 • Hiermee stelt u het contrast voor het 
display van de afstandsbediening in.

 • U kunt contrastwaarden van 1 tot 16 
instellen.

OFF            ON 

OFF            ON 

HIGH LOW OFF

LOW HIGH OFF

1 6 16

OPMERKING
■ Opmerking bij de KINDERBEVEILIGING

• Wanneer u de KINDERBEVEILIGING “INSCHAKELT” en vervolgens op “ ” drukt (of niet binnen 10 seconden een instelling wijzigt), 

wordt de KINDERBEVEILIGING ingeschakeld en op het display van de afstandsbediening de melding “ ” weergegeven worden.

• Alle toetsen, behalve “ ”, hebben geen functie wanneer de KINDERBEVEILIGING ingeschakeld is.
• Om de KINDERBEVEILIGING “UIT” te schakelen voert u de hierboven beschreven stappen 1 tot en met 3 opnieuw uit.
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APPARAAT DROGEN
Hiermee wordt het interieur van het apparaat droog gemaakt, om het ontstaan van schimmels en geurtjes te voorkomen.

■ Beweging tijdens reinigen van het interieur 
van de machine 

■ Automatische bediening 
(ongeveer elke 2 weken)
Als APPARAAT DROGEN  ingeschakeld is, zal het apparaat automatisch het APPA-
RAAT DROGEN nadat “SARARA” DROGEN of KOELEN uitgeschakeld werd, 
afhankelijk van de tijd dat het apparaat ingeschakeld werd (ongeveer elke 2 weken). 
(pagina 14.) 
Standaard is APPARAAT DROGEN uitgeschakeld.

■ Handmatige bediening
1. Houd “ ” ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl het 

apparaat uitgeschakeld is.

• Het frontpaneel en de horizontale jaloezie openen.
• De functie APPARAAT DROGEN wordt 2-3 uur geactiveerd, waarbij de kleuir van 

het meerkleurig indicatielampje van het apparaat verandert.

■ APPARAAT DROGEN tijdens bedrijf 
uitschakelen
2. Houdt “ ” (opnieuw) ongeveer 2 seconden ingedrukt.

• Het frontpaneel en de horizontale jaloezie sluiten.
• Het meerkleurig indicatielampje van het apparaat dooft.

Voordrogen 
[VENTILATOR]

Schakel de 
functie koelen, 
drogen en koelen 
en “SARARA” 
drogen uit

Verwarmen 
met 

uitgeschakelde 
ventilator

VENTILATOR VERWARMEN

<Kleur van het meerkleurig indicatielampje>

Apparaat droog

Knippert afwisselend.

Paars
Blauw

Knippert afwisselend.

Blauw
Lichtblauw

Knippert afwisselend.

Lichtblauw
Wit

Wit

(Bij handmatige bediening)

1, 2

APPARAAT DROGEN wordt ingeschakeld. 
Het display zal dan weer de normale informatie weergeven.

OPMERKING
■ Opmerking bij APPARAAT DROGEN

• Deze functie droogt de binnenkant van de airconditioner door te VENTILEREN en te VERWARMEN om de vochtige lucht naar buiten af te voeren. 
Dit voorkomt schimmelvorming en het ontstaan van geurtjes. Deze functie is niet bedoeld om al stof of schimmels in de ruimte te verwijderen.

• Tijdens APPARAAT DROGEN kan de temperatuur in de ruimte oplopen en het vocht uit de machine in de ruimte terechtkomen. Het is ook 
mogelijk dat hiermee ook geurtjes binnenkomen. Te gebruiken wanneer er niemand in de ruimte aanwezig is.

• De functie is mogelijk niet beschikbaar als de buitenluchttemperatuur of de luchtvochtigheid erg hoog is.
• De functie kan mogelijk niet ingeschakeld worden, afhankelijk van de buitenluchttemperatuur.
• De functie APPARAAT DROGEN is niet beschikbaar als het apparaat uitgeschakeld werd met de UITSCHAKELTIMER. De functie APPA-

RAAT DROGEN wordt alleen automatisch ingeschakeld als het apparaat uitgeschakeld werd met de aan/uit-schakelaar op de afstandsbedi-
ening voor de master.

• Als u APPARAAT DROGEN stopt door het apparaat uit te schakelen terwijl deze functie AUTO uitgevoerd wordt, wordt de functie automa-
tisch opnieuw geactiveerd wanneer u het apparaat opnieuw inschakelt, afhankelijk van de tijd dat het apparaat ingeschakeld was. Om te 
voorkomen dat de functie AUTO uitgevoerd wordt, schakelt u “APPARAAT DROGEN UIT”. (pagina 14.)
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ANTI-SCHIMMEL-functie
Deze functie onttrekt vocht aan de lucht in de ruimte en voorkomt schimmelvorming.
Door continu te drogen neemt de luchtvochtigheid in de ruimte snel af.

1. Houd “ ” ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl het 
apparaat uitgeschakeld is.

• Het frontpaneel en de horizontale jaloezie openen.
• De ANTI-SCHIMMEL-functie wordt ongeveer 3 uur ingeschakeld. De kleur van 

het meerkleurig indicatielampje verandert.

• Knippert wanneer de ANTI-SCHIMMEL-functie ingeschakeld is.

■ De ANTI-SCHIMMEL-functie tijdens bedrijf uitschakelen
2. Houdt “ ” (opnieuw) ongeveer 2 seconden ingedrukt.

• Het frontpaneel en de horizontale jaloezie sluiten.
• Het meerkleurig indicatielampje van het apparaat dooft.

INFORMATIEDISPLAY
Hierop wordt de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte en de buitenluchttemperatuur weergegeven.

1. Druk op “ ”.
• Druk op “ ” en richt vervolgens de afstandsbediening gedurende 2 seconden op de airconditioner.

■ Telkens wanneer u op “ ” drukt, verandert de uitlezing.
OPMERKING

■ Opmerking bij het INFORMATIEDISPLAY
• De afstandsbediening ontvangt het signaal van de airconditioner niet wanneer u op 

“ ” drukt en de melding “Geen ontvangst” weergegeven wordt. Druk nogmaals 
op de toets, terwijl u de afstandsbediening op de airconditioner richt.

• Tijdens KOELEN kan voor de buitenluchttemperatuur de weergegeven temperatuur 
soms hoger zijn dan de werkelijke temperatuur als “SARARA”-DROGEN ingeschakeld 
is. Bij VERWARMEN kan de weergegeven temperatuur lager zijn dan de werkelijke 
buitenluchttemperatuur (met name als er rijp op de buitenunit afgezet is), doordat de 
lucht via de buitenunit aangezogen wordt of de warmtewisselaar de lucht extra opwarmt.

• De laagste binnen- en buitenluchttemperatuur die weergegeven kan worden is 
-9°C. Deze temperatuur wordt ook weergegeven als de werkelijke temperatuur 
lager is. De hoogste temperatuur die weergegeven kan worden is 39°C. Deze 
waarde wordt ook weergegeven als de werkelijke temperatuur hoger is.

• De weergegeven waarden voor de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtig-
heid zijn de waarden ie gemeten worden door de sensoren op de hoofdunit.

• De weergegeven waarden voor de temperatuur en luchtvochtigheid zijn indicatief en kun-
nen beïnvloedt zijn door de aanwezigheid van objecten in de buurt van de sensoren of als 
gevolg van direct zonlicht, afhankelijk van de plaats waar de airconditioner geïnstalleerd is.

1, 2

<ANTI-SCHIMMEL>

1

<INFORMATIEDISPLAY>

De ANTI-SCHIMMEL-functie wordt ingeschakeld. 
Het display zal dan weer de normale informatie weergeven.

<Kleur van het meerkleurig indicatielampje>

Blauw Wit
Licht-
blauw

OPMERKING
■ Opmerking bij de ANTI-SCHIMMEL-functie

• De functie kan mogelijk niet ingeschakeld worden, afhankelijk van de buitenluchttemperatuur.
<Temperatuurbereik> Buitenluchttemperatuur tussen 12°C en 40°C

• De temperatuur en luchtvochtigheid kan mogelijk niet optimaal geregeld worden terwijl de ANTI-SCHIM-
MEL-functie ingeschakeld is. Schakel deze functie alleen in wanneer niemand de ruimte gebruikt.

Over het algemeen geldt dat schimmelgroei geremd wordt wanneer de luchtvochtigheid lager is dan 60%.

Ingestelde temperatuur Binnentemperatuur
Luchtvochtigheid binnen Buitenluchttemperatuur

Terugkeren
naar normale

uitlezing
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ONDERHOUDOnderhoud en Reiniging

Beknopte reinigingshandleiding

1. Frontpaneel
Schoonvegen als dit vuil is.
(Reinigen : pagina 18.)

2. Luchtfilter
Stofzuigen/Spoelen als melding “CLEAN FIL-
TER” weergegeven wordt.
(Reinigen : pagina 19.)

3. Aanvoerluchtfilter (Geel)

Stofzuigen ongeveer een keer per 3 maanden.
• Vervangen ongeveer een keer per 1 jaar.

(Reinigen : pagina 23.)
4. Fotokatalytisch luchtfilter met 

titaniumapatietcoating (Zwart)
Spoelen als melding “CLEAN STREAMER” 
weergegeven wordt.
• Vervangen ongeveer eens per 3 jaar.

(Reinigen : pagina 21.)
5. Geurfilter voor streamerunit (Zwart)

Spoelen als melding “CLEAN FILTER” weerge-
geven wordt.
• Vervangen ongeveer eens per 3 jaar.

(Reinigen : pagina 21.)
6. Bovenpaneel

Schoonvegen als dit vuil is.
(Reinigen : pagina 18.)

7. Streamerunit
Spoelen als melding “CLEAN STREAMER” 
weergegeven wordt.
• Vervangen ongeveer eens per 3 jaar.

(Reinigen : pagina 21.)

De melding filter reinigen resetten
Wanneer het apparaat niet in bedrijf is, kan op het display de melding weergegeven worden, 
afhankelijk van de tijd dat het apparaat in bedrijf geweest is. Deze melding maakt u erop attent dat het 
luchtfilter, het fotokatalytisch luchtfilter met titaniumapatietcoating, het geurfilter voor de streamerunit 
of de streamerunit zelf gereinigd moet worden.

1. Houd, nadat u het filter gereinigd heeft, “ ” ongeveer 2 sec-
onden ingedrukt terwijl u de afstandsbediening op de inge-
schakelde hoofdunit richt.

• De melding dooft.

OPMERKING

• Stop het apparaat voor de reiniging en schakel het UIT met de hoofdschakelaar.
• Raak de metalen onderdelen in de binnenunit niet aan. Hierdoor kan gevaar voor letsel ontstaan.

Kan niet met water gewassen worden.

• De melding “CLEAN FILTER” zal weergegeven worden nadat het apparaat ongeveer 340 uur in bedrijf geweest is.
• De melding “CLEAN STREAMER” zal weergegeven worden nadat het apparaat ongeveer 1800 uur in bedrijf geweest is.
• Wanneer u het apparaat gebruikt en de melding “CLEAN STREAMER” weergegeven blijft, zal de geurabsorberende capaciteit van het appa-

raat teruglopen.
• Wanneer u de filters regelmatig reinigt, bespaart u energie.

VOORZORGSMAATREGELEN

1

6

2

3

4

5

7

1
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Het frontpaneel monteren en demonteren

1. Open het frontpaneel.
• Druk met een vinger op de nokjes om het paneel te openen.

2. Verwijder het frontpaneel.
• Schuif de asopening opzij en neem 

de as los. (Zowel links als rechts.)

3. Monteer het frontpaneel. 
• Plaats de assen aan weerszijden van het frontpaneel in de 

openingen en druk het frontpaneel vervolgens voorzichtig 
dicht. (Druk aan weerszijden van het frontpaneel.)

Het bovenpaneel monteren en demonteren
1. Verwijder het frontpaneel en trek 

het luchtfilter naar buiten. 
(pagina 19.)

2. Verwijder het bovenpaneel.
1) Druk aan de 2 nokjes aan weerszijden van het 

bovenpaneel en trek het paneel naar u toe.
2) Haak het nokje in het midden los en neem 

het paneel los.

3. Monteer het bovenpaneel.
• Plaats het paneel op de 3 nokjes aan de acht-

erzijde van het bovenpaneel en druk het 
paneel vervolgens omlaag.

• Druk het bovenpaneel omlaag tot het vastk-
likt.

De behuizing reinigen
• Wrijf deze schoon met een natte zachte doek. (Gebruik alleen een mild schoonmaakmiddel.)
• Droog het frontpaneel, wanneer u het met water reinigt, af met een doek en laat het vervolgens in de schaduw drogen.

VOORZORGSMAATREGELEN

• Open het frontpaneel alleen terwijl het apparaat uitgeschakeld is.
  Wanneer u het frontpaneel tijdens bedrijf opent, kan dat loskomen en vallen.

• Gebruik altijd een stevig krukje of stabiel trapje wanneer u het frontpaneel wilt demonteren of monteren.
• Ondersteun het frontpaneel altijd met de hand wanneer u het demonteert of monteert, om te voorkomen dat het valt.
• Gebruik geen heet water (warmer dan 40°C), terpentine, benzine, thinner of andere vluchtige oliën, polijstmiddel, schuursponsjes enzovoort.
• Zorg ervoor dat het frontpaneel, nadat het gereinigd is, opnieuw goed gemonteerd wordt.
• Wrijf het frontpaneel schoon met een zachte doek. Een harde doek kan krassen veroorzaken.

VOORZORGSMAATREGELEN

Frontpaneel

As As

As-
opening

As-
opening

As
As-
opening

Nokjes (Een aan elke kant)

Nokje (In het midden)

Nokjes (Op 3 plaatsen)
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Onderhoud en Reiniging

Het luchtfilter reinigen

(Op het display van de afstandsbediening wordt de melding “ ” weergegeven)

1. Open het frontpaneel.
• Open het frontpaneel door met een vinger op de nokjes aan weers-

kanten van het frontpaneel te drukken en het vervolgens met behulp 
van de bevestigingsplaat rechts te ondersteunen.

2. Trek de luchtfilters naar buiten.
• Druk het luchtfilter een beetje omhoog.

• Trek het luchtfilter omlaag.

3. Reinig het luchtfilter.
• Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Als het stof niet gemakkelijk loskomt kunt u de filters met lauwwarm 

water wassen met een oplossing van een mild schoonmaakmiddel was-
sen en ze vervolgens in de schaduw laten drogen.

4. Plaats het luchtfilter op de oorspronkelijke plaats 
terug en sluit het frontpaneel.
• Monteer het luchtfilter met markering “FRONT” naar voor.
• Vergeet niet om de twee nokjes aan de onderzijde in de openingen te 

plaatsen.
• Plaats de bevestigingsplaat weer in de oorspronkelijke positie.
• Druk aan weerszijden van het frontpaneel.

5. Reset de melding filter reinigen. (pagina 17.)

LET OP
• Als het apparaat niet regelmatig gereinigd wordt, zal de KOEL- of VERWARMINGSCAPACITEIT afnemen en het energieverbruik toenemen.

Bevestigingsplaat

Luchtfilter

NokjesNokjes

04_NL_3P190650-1E.fm  Page 19  Wednesday, May 14, 2008  2:11 PM



■Nederlands 20

Het geurfilter voor de streamerunit, het fotokatalytisch luchtfilter met 
titaniumapatietcoating en/of de streamerunit monteren en demonteren

1. Open het frontpaneel en trek het luchtfilter naar buiten. (pagina 19.)

2. Verwijder het geurfilter voor de stream-
erunit.
• Druk het nokje in en trek de knop omlaag.

3. Trek de streamerunit naar buiten.
• Pak de greep in het midden beet en trek het filter omlaag.

4. Demonteer het fotokatalytisch luchtfilter 
met titaniumapatietcoating.
• Trek het filterframe omhoog, druk de nokjes aan weerszijden 

van het fotokatalytisch luchtfilter met titaniumapatietcoating 
los en trek het filter vervolgens omlaag.

5. Plaats de streamerunit terug op de 
oorspronkelijke plaats.
• Monteer de streamerunit in de omgekeerde volgorde als 

beschreven is bij stap 3 voor demonteren.

6. Monteer het geurfilter voor de stream-
erunit.
• Schuif het geurfilter voor de streamerunit op zijn plaats tot 

het vastklikt.

7. Monteer het fotokatalytisch luchtfilter met 
titaniumapatietcoating.
• Plaats de 2 bovenste nokjes op het fotokatalytisch luchtfilter 

met titaniumapatietcoating in de geleiders van het apparaat 
en haak ze vervolgens vast.

8. Plaats het luchtfilter terug op de oor-
spronkelijke plaats en sluit het front-
paneel.

Fotokatalytisch luchtfilter 
met titaniumapatietcoating

Streamerunit

Geurfilter voor 
streamerunit

Demonteren

Nokjes
Knop Geurfilter voor 

streamerunit

Streamerunit

Fotokatalytisch 
luchtfilter met 
titaniumapatietcoating

Nokjes

Haak

Monteren

Geleider

Bovenste 
nokjes (2 stuks)

Onderste nokjes 
(2 stuks)
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Onderhoud en Reiniging

Het geurfilter voor de streamerunit, het fotokatalytisch luchtfilter met 
titaniumapatietcoating en de streamerunit reinigen

(Op het display van de afstandsbediening de melding wordt “ ” weergegeven)

■ Onderdelen monteren en demonteren (pagina 20.)

Geurfilter voor streamerunit / Fotokatalytisch luchtfilter met titaniumapatietcoating

Streamerunit

■ De melding filter reinigen resetten (pagina 17.)

LET OP

Indien sterk vervuild: stofzuigen en 
10 tot 15 minuten weken in warm of 
koud water.

• Gebruik geen schoonmaakmiddelen. Daardoor kan de 
geurabsorberende capaciteit verminderen.

• Nooit het filter borstelen om het schoner te maken.
• Haal het filter niet uit het frame wanneer u het in de 

week zet.
• Laat het filter na het inweken rustig drogen in de 

schaduw.
• Het water niet uit het filter persen of wringen.

1) Ongeveer 1 uur weken in warm 
water met een mild schoonmaak-
middel.

• Let op de maximale hoeveelheid schoonmaakmiddel.
• Gebruik geen waspoeder of basische schoonmaakmid-

delen.
• Demonteer de streamerunit als deze sterk vervuild is en 

reinig deze met bijvoorbeeld een katoenen poetsdoek. 
(Instructies voor demonteren: pagina 22.)

Demonteren 

Plaat aan uitblaaszijde 

Raak de naald op de plaat aan uitblaaszijde niet aan 
(2 plaatsen). Wanneer de naald verbogen wordt, zal het 
apparaat minder goed geuren kunnen neutraliseren.

2) Afspoelen met schoon water en 
nogmaals in warm of koud water 
in de week zetten.

3) Schoonspoelen met schoon 
water.

4) Laat het filter uitlekken en vervol-
gens drogen in de schaduw.

• Wanneer u het apparaat niet schoonmaakt, zal het geurabsorberend vermogen teruglopen.

Warm of koud water

10 tot 15 minuten 
weken.

Met schoonmaakmiddel

Ongeveer 
1 uur weken.

Plaat aan 
uitblaaszijde

Kunststof deksel

Raak de naald op de plaat 
aan uitblaaszijde niet aan.

Warm of koud water

Ongeveer 
30 minuten 
weken.

Ongeveer 1 dag
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Zo vervangt u het filter
■ Geurfilter voor streamerunit

(ongeveer 1 keer per 3 jaar)
• Demonteer het filterframe en vervang het filter door een nieuw 

exemplaar. 

■ Fotokatalytisch luchtfilter met tita-
niumapatietcoating

(ongeveer 1 keer per 3 jaar)
• Ontgrendel de 4 nokjes van het filterframe en vervang het filter 

door een nieuw exemplaar. 

Zo demonteert en monteert u de streamerunit
■ Demonteer de streamerunit voor u deze afvoert.

Zo monteert u de streamerunit
• Gebruik veiligheidshandschoenen.
• Plaats een hand op de markering  en druk vervolgens op het kunststof onderdeel met uw andere hand.
• Demonteer de streamerunit zodat het kunststof deksel en de plaat aan uitblaaszijde losgenomen zijn.
• Schuif de verschillende onderdelen van de Streamerunit weer in elkaar tot deze vastgeklikt zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN

• Het geurfilter voor de streamer en het fotokatalytisch luchtfilter 
met titaniumapatietcoating hebben geen specifieke voor- of acht-
erkant.

• Voer een gebruikt filter af als gewoon huishoudelijk afval. 
(materiaal: papier)

Filterframe

Fotokatalytisch 
luchtfilter met 
titaniumapatietcoating

Filterframe

Openingen 
(4 stuks)

Nokjes 
(op 4 plaatsen)

O
P

E
N

Druk met een vinger 
op de markering       .

Streamerunit

Druk op het 
kunststof onderdeel.

 • Demonteren

Plaat aan 
uitblaaszijde Kunststof deksel

Borging

• Pas op dat u zich niet snijdt bij het demonteren en monteren van de streamerunit.
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Onderhoud en Reiniging

Het aanvoerluchtfilter monteren, reinigen en vervangen
(Reinig het filter ongeveer een keer per 3 maanden en vervang het elk jaar.)

Kan niet met water gewassen worden.
1. Open het frontpaneel zodat u het luchtfil-

ter en het fotokatalytisch luchtfilter met 
titaniumapatietcoating naar buiten kunt 
trekken. (pagina 19, 20.)

2. Trek het aanvoerluchtfilter naar buiten.

3.
• Verwijder stof met een stofzuiger.
• Het filter is niet bestand tegen water. Spoel het filter niet 

schoon met water.

Ontgrendel de 4 nokjes van het filterframe en 
vervang het filter door een nieuw exemplaar.
• Voer het filter af als klein chemisch afval. (materiaal: polyester)

4. Plaats het aanvoerluchtfilter terug op de 
oorspronkelijke plaats.

5. Monteer het fotokatalytisch luchtfilter met 
titaniumapatietcoating en het luchtfilter 
terug op de oorspronkelijke plaats en sluit 
het frontpaneel. (pagina 19, 20.)

VOORZORGSMAATREGELEN

De binnenunit en de afstandsbediening reinigen
• Wrijf het apparaat en de afstandsbediening schoon met een zachte, droge doek.

Gebruik geen heet water (warmer dan 40°C), terpentine, benzine, thinner of andere vluchtige oliën, polijstmiddel, schuursponsjes enzovoort.

Omhoog

• Druk de knop in om het filter 
   te ontgrendelen.

Aanvoerluchtfilter (Geel)

Reinigen

Vervangen

Plaats het filter met 
de tapezijde omlaag.

Openingen 
(4 stuks)

Nokjes 
(op 4 plaatsen)

Filterframe

Filterframe
Aanvoerluchtfilter

• Plaats ook het gereinigde filter terug op de oorspronkelijke plaats. Wanneer u het apparaat gebruikt voor BEVOCHTIGEN, zonder dat 
het aanvoerluchtfilter gemonteerd is, kan condensvorming in het frontpaneel of het apparaat ontstaan waardoor water uit het apparaat 
kan gaan lekken.
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OPMERKING

Controle

Voor een langere periode waarin u het apparaat niet gebruikt

■ Het geurfilter voor de streamer en het fotokatalytisch luchtfilter met titaniumapatietcoating moeten regelmatig gereinigd worden. 
We adviseren u om het filter in de volgende gevallen te vervangen.
• Als het beschadigd is bij het schoonmaken (het filter is gemaakt van papier).
• Als het erg vervuild is na langdurig gebruik.

■ Neem contact op met de leverancier van het apparaat om een fotokatalytisch luchtfilter met titaniumapatietcoating, een geurfilter voor de 
streamerunit, een aanvoerluchtfilter en/of een streamerunit te bestellen.

■ Wanneer componenten vervuild zijn zal:
• De lucht niet goed gereinigd worden.
• Het apparaat geurtjes niet goed kunnen verwijderen.
• KOEL of VERWARM minder krachtig.
• Het apparaat nare luchtjes verspreiden.

■ Controleer of het fundament, de steun en andere bevestigingen van de buitenunit niet vervallen of verroest zijn.
■ Controleer of de luchtaan- en afvoeropeningen van de binnenunit en de buitenunit niet geblokkeerd zijn.
■ Controleer of het water tijdens KOELEN of DROGEN goed uit de afvoerslang stroomt.

• Als er geen water uit de slang komt, kan er water uit de binnenunit lekken. 
Schakel het apparaat uit en neem contact op met de leverancier om dit probleem te verhelpen.

■ Controleer of de aardingskabel goed aangesloten is en niet ergens onderbroken is?
• Een ontoereikende aardverbinding kan elektrische schokken veroorzaken. Neem contact op met de leverancier.

1. Schakel de functie “APPARAAT DROGEN” gedurende enkele uren in wanneer het weer dit toe-
laat om ook de binnenkant van het apparaat te drogen.

APPARAAT DROGEN
Houd “ ” ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl het apparaat uitgeschakeld is.

2. Schakel, nadat het apparaat uitgeschakeld is, de hoofdschakelaar van de kamerairconditioner uit.
3. Reinig de luchtfilters en monteer ze opnieuw.
4. Neem de batterijen uit de afstandsbediening.

Item Onderdeelnummer
Luchtzuiveringsfilterset KAF974B42S
Aanvoerluchtfilter (met frame) KAF963A43

De functie wordt automatisch na ongeveer 
3 uur uitgeschakeld.
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PROBLEMEN OPLOSSENProblemen Oplossen
■ De volgende situaties zijn geen storingen in het apparaat.

De volgende gevallen zijn geen storingen in de airconditioner, maar hebben een andere oorzaak. U kunt het apparaat gewoon blijven gebruiken.

Probleem Toelichting
Het apparaat wordt niet meteen ingeschakeld.
• Wanneer de AAN/UIT-toets ingedrukt werd, 

kort nadat het apparaat uitgeschakeld werd.
• Wanneer de functie opnieuw ingeschakeld werd.

• Dit is een beveiliging van de airconditioner. 
Wacht ongeveer 3 minuten voordat u het apparaat opnieuw inschakelt.

Het duurt lang voordat er warme lucht uit 
het apparaat komt wanneer verwarmen 
ingeschakeld wordt.

• De airconditioner moet eerst opwarmen. 
Wacht ongeveer 1 tot 4 minuten.

Het apparaat maakt een geluid.

■ Wanneer het apparaat in- of uitgeschakeld wordt, kan het een klikkend geluid maken.
• Dit is ofwel het geluid van de afsluiters die de koelmiddelstroom regelen ofwel van elektrische onderdelen die bediend worden.

■ Geluid als van stromend water
• Dit is het koelmiddel dat door de airconditioner stroomt.

■ Geblaas
• Dit betekent dat de stroomrichting van het koelmiddel in de airconditioner omgekeerd wordt.

■ Gekraak
• De airconditioner zelf zet uit of krimpt als gevolg van een verandering in de luchtvochtigheid.

■ Geklepper
• Kan binnenin de airconditioner ontstaan wanneer de ventilator ingeschakeld is en de ruimte 

afgesloten is. Open een venster of schakel de ventilator uit.
■ Wanneer het apparaat in- of uitgeschakeld wordt, kan het een klikkend geluid maken.

• Dit is het geluid van de elektrische onderdelen die bediend worden wanneer het frontpaneel opent of sluit.
■ Geblaas, gekraak of het geluid van vuur

• Dit is het geluid van de streamer die ontlaadt.

Gezoem tijdens BEVOCHTIGEN of 
VENTILEREN.

• Dit is het geluid van de ontlading van de bevochtigde of geventileerde lucht.
• Het geluid dat het apparaat produceert kan veranderen, afhankelijk van de buitenluchttemperatuur en de luchtvochtigheid.

Geluid tijdens BEVOCHTIGEN. ■ Het apparaat gaat tijdens bedrijf een ander geluid maken
• Dit komt omdat de ventilator voor bevochtigen in- of uitgeschakeld wordt.

De binnenunit maakt nog geluid, terwijl 
BEVOCHTIGEN uitgeschakeld werd.

• De ventilator voor bevochtigen blijft nog ongeveer 3 minuten draaien. Dit is een beveiliging 
van het product.

De apparaten stoppen tijdens VERWARMEN en 
een geluid als van stromend water is hoorbaar.

• De rijp op de buitenunit wordt verwijderd. Wacht ongeveer 3 tot 10 minuten.

Uit de buitenunit komt water of stoom.

■ Bij VERWARMEN
• De rijp op de buitenunit smelt wanneer de airconditioner bezig is met ontdooien, daarbij komt water of stoom vrij.

■ Bij KOELEN
• Het vocht in de lucht condenseert in water op het koude oppervlak van de leidingen van de buitenunit en druppelt omlaag.

Uit de binnenunit komt een nevel.
• Dit gebeurt wanneer de lucht in de ruimte tijdens KOELEN zo gekoeld wordt dat een vel ontstaat.
• Het vocht verdampt op de warmtewisselaar wanneer “SARARA” DROGEN ingeschakeld 

wordt na KOELEN of KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN.

Uit de binnenunit komt een nare geur.

• Dit gebeurt wanneer luchtjes uit de ruimte, het meubilair of van sigaretten in het apparaat 
geabsorbeerd worden en met de luchtstroom uitgeblazen worden.
(We adviseren u om in dat geval de binnenkant van het apparaat te laten reinigen door een 
servicemonteur. Neem hiervoor contact op met de leverancier van de airconditioner.)

• De geur van de buitenunit kan doorgegeven worden. Schakel “URURU” BEVOCHTIGEN uit om de oorzaak van de geur weg te nemen.

Er wordt koude lucht uit het apparaat geblazen 
wanneer “SARARA” DROGEN ingeschakeld wordt.

• Dit komt omdat de airconditioner niet opgewarmd is.

De ventilator van de buitenunit draait ter-
wijl de airconditioner niet in bedrijf is.

■ Nadat het apparaat uitgeschakeld werd:
• De ventilator van de buitenunit blijft nog ongeveer 60 seconden draaien. Dit is een beveiliging van het systeem.

■ Terwijl de airconditioner niet in bedrijf is:
• Wanneer de buitenluchttemperatuur erg hoog is, zal de ventilator van de buitenunit inge-

schakeld worden. Dit is een beveiliging van het systeem.

Het apparaat wordt ineens uitgeschakeld. 
(Het meerkleurig indicatielampje brandt.)

• De airconditioner kan ineens uitgeschakeld worden wanneer de voedingsspanning plotseling sterk fluctueert. Dit is 
een beveiliging van het systeem. Het apparaat wordt automatisch na ongeveer 3 minuten opnieuw ingeschakeld.

Het apparaat stopt ineens (wanneer de 
INSCHAKELTIJD geactiveerd is).

• Wanneer een inschakeltijd instelt is, zal het apparaat maximaal 1 uur voor het ingestelde tijdstip inschakelen om 
ervoor te zorgen dat de temperatuur de op de afstandsbediening ingestelde temperatuur op het ingestelde tijdstip 
bereikt. Wanneer u het apparaat op dat moment probeert te bedienen met de afstandsbediening (andere dan met 
de aan/uit-toets) zal het apparaat uitschakelen. Schakel het apparaat opnieuw in met de afstandsbediening.

Het apparaat werkt, terwijl het meerkleu-
rig indicatielampje uit is.

• Het meerkleurig indicatielampje zal doven als de optie “Monitor UIT” met de afstandsbedien-
ing ingesteld is.

Het apparaat blijft in bedrijf, zelfs nadat “SARARA” 
DROGEN, KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN 
of KOELEN uitgeschakeld werd.

• APPARAAT DROGEN wordt ingeschakeld. (Als u dat niet wilt, kunt u “APPARAAT DROGEN 
UIT” instellen met de afstandsbediening. (Pagina 15.))

Tijdens BEVOCHTIGEN knippert het indi-
catielampje.

• Het lampje kan ook knipperen als de netspanning te laag is.
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■ Nogmaals controleren.
Controleer de volgende punten eerst nogmaals voordat u een monteur belt.

Probleem Controle

De airconditioner werkt niet. 
(Het meerkleurig indicatielampje is uit.)

• Is een aardlekschakelaar GEACTIVEERD of is een zekering doorgebrand?
• Is er een stroomonderbreking?
• Zijn batterijen in de afstandsbediening geplaatst?
• Is de timerinstelling correct?

De airconditioner werkt niet. 
(Het meerkleurig indicatielampje knippert.)

• Schakel de aardlekschakelaar en start het apparaat opnieuw met de afstandsbediening.
• Neem, wanneer de verklikkerlamp nog steeds knippert, contact op met de technische 

dienst van de winkel waar u de airconditioner heeft gekocht. Schakel de hoofdschake-
laar uit.

Het apparaat wordt plotseling uitgeschakeld. 
(Het meerkleurig indicatielampje knippert.)

• Zijn de luchtfilters schoon?
• Wordt de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de binnen- en de buitenunit door een object 

afgedekt?
Reinig de luchtfilters of verwijder alle obstakels en schakel de hoofdschakelaar UIT. Schakel 
de hoofdschakelaar opnieuw IN probeer de airconditioner met de afstandsbediening opnieuw 
in te schakelen. Neem, wanneer de verklikkerlamp nog steeds knippert, contact op met 
de technische dienst van de winkel waar u de airconditioner heeft gekocht. Schakel de 
hoofdschakelaar uit.

Koel- c.q. Verwarmingscapaciteit te laag.

• Zijn de luchtfilters schoon?
• Wordt de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de binnen- en de buitenunits door een object 

afgedekt?
• Is de temperatuur op de juiste manier ingesteld?
• Zijn de ramen en deuren gesloten?
• Zijn het luchtdebiet en de luchtstroomrichting op de juiste manier ingesteld?
• Draait de ventilator?

Het apparaat gedraagt zich tijdens bedrijf 
anders dan normaal.

• Raakt u het apparaat met uw hand aan terwijl het in bedrijf is? (Raakt u iets binnenin het appa-
raat aan?)

• Wanneer u uw hand in het apparaat houdt (of iets binnenin het apparaat aanraakt), kan dat tot 
een storing leiden als gevolg van statische ontladingen. Steek uw hand niet in het apparaat.

• De werking van de airconditioner kan gestoord worden door bliksem of radiogolven. Schakel 
de hoofdschakelaar UIT en opnieuw IN en probeer de airconditioner met de afstandsbedien-
ing te bedienen.

Het frontpaneel opent niet. 
(Het meerkleurig indicatielampje knippert.)

• Zit er iets beklemd bij het frontpaneel? 
Verwijder het object en probeer het apparaat opnieuw te bedienen met behulp van de 
afstandsbediening.
Neem, als het paneel nog niet opengaat en de verklikkerlamp blijft knipperen, contact op uw 
leverancier.

Het meerkleurig indicatielampje knippert 
gedurende een bepaalde tijd (ongeveer 2 
minuten) wanneer de STREAMER MET 
LUCHTREINIGING gestart wordt of is.

• Is de streamerunit goed gemonteerd?
• Schakel de hoofdschakelaar uit, controleer of de streamerunit goed gemonteerd is, schakel de 

hoofdschakelaar opnieuw in en probeer vervolgens het apparaat te bedienen met de 
afstandsbediening.

• Neem, wanneer de verklikkerlamp nog steeds knippert, contact op met de technische dienst 
van de winkel waar u de airconditioner heeft gekocht.
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Problemen Oplossen
■ Bel meteen de winkel.

WAARSCHUWING
■ Als er zich iets abnormaals voordoet (zoals een brandgeur) dient u het systeem en de onderbreker meteen UIT te schakelen.

In bedrijf houden van het systeem kan resulteren in storingen, kortsluiting of brand.
Raadpleeg de winkel waar u de airconditioner gekocht heeft.

■ Probeer niet zelf de airconditioner te repareren of te modificeren.
Slecht uitgevoerd werk kan kortsluiting of brand veroorzaken.
Raadpleeg de winkel waar u de airconditioner gekocht heeft.

■ Neem, als de airconditioner niet koelt (of verwarmt) als gevolg van een koelmiddellekkage, contact op met uw leverancier. Schakel een service-
monteur in om het systeem te repareren en koelmiddel toe te voegen.

Het koelmiddel dat in de airconditioner gebruikt wordt is veilig. Het is niet normaal dat koelmiddel lekt en als koelmiddel dat in contact komt met 
open vuur (in haarden, gasfornuizen enzovoort) kan een giftig gas gevormd worden.

Bel meteen de winkel wanneer u een van de volgende symptomen waarneemt.

Vereisten voor het opruimen
Uw product en de bij de controller geleverde batterijen dragen dit symbool. Dit symbool betekent dat u geen elektrische en elektro-
nische producten en batterijen mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval.
Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool staan. Dit chemisch symbool geeft aan dat de batterij meer dan een 
bepaalde concentratie van een zwaar metaal bevat. Mogelijke chemische symbolen:

 Pb: lood (>0,004%)
Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het product, het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onder-
delen moeten gebeuren door een bevoegd monteur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.
Units en afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning.
Door ervoor te zorgen dat op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid.

Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan het binnenwerk van de airconditioner na enige seizoenen gedraaid te hebben vervuild raken, hetgeen 
kan resulteren in tegenvallende prestaties. Naast het regelmatig schoonmaken door de gebruiker raden wij daarom aan periodiek onderhoud te laten 
verrichten door een specialist. Gelieve voor dit specialistisch onderhoud contact op te nemen met dewinkel waar de airconditioner gekocht heeft.
De kosten voor het onderhoud komen voor rekening van de gebruiker.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.
Koelmiddeltype:R410A
GWP(1) waarde:1975
(1) GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)
Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Voor meer informatie, gelieve con-
tact op te nemen met uw lokale dealer.

■ Het netsnoer is abnormaal heet of beschadigd.
■ Terwijl het apparaat in bedrijf is, hoort u een abnormaal geluid.
■ Er is een voorwerp of water in het apparaat terechtgekomen.
■ De onderbreker, zekering of aardlekschakelaar slaat regel-

matig door.
■ Een schakelaar of toets werkt vaak niet goed.
■ U ruikt een brandgeur.
■ Er lekt water uit de binnenunit.

Schakel de onderbreker UIT en neem contact op 
met de winkel.

■ Het apparaat blaast koele of warme lucht, maar het meerkleu-
rig indicatielampje knippert een tijdje (ongeveer 2 minuten) 
wanneer het apparaat ingeschakeld wordt of tijdens bedrijf.

Dit wijst op een storing of opstartfout in de bevochti-
ger of een van de sensoren. Het apparaat KOELT/
VERWARMT tijdelijk. Neem hierover contact op met 
uw leverancier.

■ Na een stroomstoring
De airconditioner zal automatisch weer opstarten na ongeveer 3 minuten. Wacht gewoon eventjes.
• De functies ANTI-SCHIMMEL, APPARAAT DROGEN en COMFORTABEL SLAPEN worden uitgeschakeld. Resetten.

■ Bliksem
Als er gevaar is voor blikseminslag, schakel dan de airconditioner en de onderbreker UIT om het systeem te beschermen.

Wij bevelen periodiek onderhoud aan.

Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel.

04_NL_3P190650-1E.fm  Page 27  Wednesday, May 14, 2008  2:11 PM



■Nederlands 28

■ STORINGSDIAGNOSE MET DE AFSTANDSBEDIENING
Bij de apparaten van de ARC447A1 worden de delen voor de temperatuurweergave op het display van de hoofdunit gebruikt voor het melden van foutcodes.

1. Houd de timerannuleertoets 5 seconden ingedrukt terwijl u de afstandsbediening op de binnenunit richt.

2. Op de plaats van de temperatuuruitlezing op de afstandsbediening wordt nu een storingcode weerge-
geven en het apparaat genereert een lange pieptoon om u daarop atteent te maken.

OPMERKING

CODE MEANING

SYSTEEN

00 NORMAAL
UA VERKEERDE COMBINATIE VAN BINNEN- EN BUITENUNIT
U0 ONVOLDOENDE KOLMIDDEL
U2 TE LAGE WERKSPANNING OF OVERSPANNING HOOFDSCHAKELING
U4 TRANSMISSIEFOUT (TUSSEN BINNENUNIT EN BUITENUNIT)
U7 STORING PRINTPLAATCOMMUNICATIE

BINNENUNIT

AH STORING STREAMER
A1 PRINTPLAAT BINNENUNIT DEFECT
A5 OVERDRUKREGELING OF VORSTBEVEILIGING
A6 STORING IN VENTILATORMOTOR
CC STORING LUCHTVOCHTIGHEIDSENSOR
C4 WARMTEWISSELAAR TEMPERATUURSENSOR DEFECT
C7 FRONTPANEEL OPEN/DICHT
C9 AANZUIGLUCHTTEMPERATUURSENSOR DEFECT
UA SLANGLENGTE NIET INGESTELD

BUITENUNIT

EA FOUTE INSTELLING VAN DE KEUZESCHAKELAAR VOOR KOELEN/VERWARMEN
E1 STORING IN DE PRINTPLAAT
E5 OL GESTART
E6 STARTMECHANISME COMPRESSOR DEFECT
E7 VOEDINGSFOUT VENTILATORMOTOR
E8 OVERSTROOM
FA UITBLAASLUCHTDRUK NIET CORRECT
F3 HOGE TEMPERATUURREGELING RETOURLEIDING
F6 OVERDRUKREGELING (BIJ KOELEN)
H0 STORING IN DE SENSOR
H1 STORING VERDAMPER
H6 WERKING IS GESTOPT ALS GEVOLG VAN VERKEERDE POSITIE VAN DETECTIESENSOR
H8 STORING CT
H9 AANZUIGLUCHTTEMPERATUURSENSOR DEFECT
J3 TEMPERATUURSENSOR VAN AFVOERLEIDING DEFECT
J6 WARMTEWISSELAAR TEMPERATUURSENSOR DEFECT
L3 STORING DOOR OVERVERHITTING VAN ELEKTRISCHE ONDERDELEN
L4 HOGE TEMPERATUUR VAN KOELPLAAT STROOMOMZETTERCIRCUIT DEFECT
L5 OVERSPANNING OP UITGANG
P4 TEMPERATUURSENSOR VAN KOELPLLAT STROOMOMZETTERCORCUIT DEFECT

BEVOCHTIGER
PA STORING IN VOEDING VERWARMINGSELEMENT
PH STORING THERMISTOR BEVOCHTIGERVENTILATOR , STORING TEMPERATUUR VERWARMINGSELEMENT
P9 BEVOCHTIGERVENTILATOR VERGRENDELD

Druk de timerannuleertoets nogmaals gedurende 5 seconden in om de weergegeven storingcode te verbergen.
De storingcode wordt automatisch verborgen wanneer de timerannuleertoets niet binnen 1 minuut ingedrukt wordt.

ANNULEREN-toets
Hiermee annuleert u de instellingen 
van de tijdschakelaar.
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Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.
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