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DAIKIN KAMERAIRCONDITIONER

Bedieningshandleiding

OPTIONELE SLANKE 

AFSTANDSBEDIENING

l Hartelijk dank dat u deze Daikin kamerairconditioner hebt gekocht.
l Deze handleiding bevat veiligheidswaarschuwingen en tips 

voor een zuinig gebruik van uw airconditioner.
Om de airconditioner op een juiste manier te kunnnen 
gebruiken, dient u eerst deze handleiding zorgvuldig te 
lezen en hem te bewaren ter naslag.

l Zorg ervoor dat de datum, plaats van aankoop en andere 
gegevens op de garantiekaart zijn ingevuld en bewaar de 
kaart op een veilige plek.
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Veiligheidsvoorzorgen
� Lees zorgvuldig de volgende waarschuwingen 

voordat u het systeem gebruikt.
� Deze handleidingen bevat twee soorten 

waarschuwingen voor de gebruikers, zoals 
rechts vermeld. Volg al deze waarschuwing 
op, want ze zijn belangrijk voor uw veiligheid.

� De volgende veiligheidssymbolen worden in 
deze handleiding gebruikt.

WAARSCHUWING

LET OP

Als u deze waarschuwing niet opvolgt, 
kan dit ernstige gevolgen zoals de dood 
of ernstige verwondingen veroorzaken.

Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit leiden tot 
ernstige verwondingen of materiële schade en kan dit in 
bepaalde omstandigheden ernstige gevolgen hebben.

Natte handen verboden

Verboden

Water verboden

Instructies opvolgen Aarddraad aansluiten

� Nadat u deze handleiding hebt gelezen, dient u hem te bewaren om een gemakkelijk te bereiken plaats 
voor naslag.

WAARSCHUWING

Verboden Verboden Verboden Verboden

Als zich een abnormale situatie 
voordoet, zoals een rookgeur, schakel 
het systeem dan onmiddellijk uit en 
schakel de zekering uit.

Als de airconditioner niet goed koelt of verwarmt, kan het zijn dat het 
koelmiddel lekt - raadpleeg daarom uw verdeler.
Raadpleeg een gekwalificeerd technicus voordat u reparaties probeert uit te 
voeren naast het toevoegen van koelmiddel.
Het koelmiddel dat in deze airconditioner wordt gebruikt, is veilig. Lekkage 
zou niet moeten voorkomen, maar als dan toch koelmiddel in de kamer lekt, 
zorg er dan voor dat deze niet in aanraking komt met vuur, zoals in 
ventilatorverwarmingen, petroleumverwarmingen of gasfornuizen, want dit 
kan schadelijke stoffen produceren.

Om brand, explosie of verwondingen te voorkomen, 
mag de airconditioning niet worden gebruikt 
wanneer schadelijke, ontvlambare of bijtende 
gassen in de nabijheid worden opgemerkt.

Steek geen vingers, staven of andere 
voorwerpen in de bewegende onderdelen 
van het voorpaneel of in het uitlaatrooster.

Niet gebruiken als het 
koord beschadigd is of 
in de knoop zit.

Stel uw lichaam nie te 
lang bloot aan de 
gekoelde (verwarmde) 
lucht, en koel (verwarm) 
te kamer niet te veel.

Steek geen vingers, 
staven of andere objecten 
in de luchtuitlaat of -inlaat.

Probeer niet eigenhandig 
de airconditioner te 
repareren, verplaatsen, 
wijzigen of herinstalleren.

Als u een zwaar voorwerp op de 
koord zet, of de koord verwarmt 
of eraan trekt, kan de koord 
breken, wat een elektrische 
stoot of brand kan veroorzaken.

Het kan uw fysieke toestand 
beïnvloeden en 
gezondheidsproblemen 
veroorzaken.

De snel draaiende ventilator 
kan verwondingen veroorzaken.

Verkeerd uitgevoerd werk kan 
elektrische stoot, brand etc. 
veroorzaken.
Raadpleeg uw verdeler voor 
reparaties en herinstallaties.

Als de abnormale situatie aanhoudt, 
kan dit leiden tot elektrische stoot, 
brand etc. Raadpleeg uw verdeler in 
geval van een abnormale situatie.
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LET OP
Controleer na langduring gebruik 
de voetsteun en fittings van de 
unit op beschadiging.

De unit kan vallen en 
verwondingen veroorzaken als de 
schade niet wordt gerepareerd.

Plaats geen brandende 
huishoudapparaten onder de 
binnenunit of in de luchtstroom 
van de unit.

Dit kan onvolledige ontbranding 
veroorzaken of tot vervorming 
van de unit door de hitte leiden.

Blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat 
niet.

Een belemmerde luchtstroom kan 
leiden tot verlaagde prestatie of 
storingen.

Om de unit te reinigen stopt u de 
werking en schakelt u de stroom 
UIT.

De snel draaiende ventilator kan 
verwondingen veroorzaken 
tijdens het reinigen.

Ga nooit op de buitenunit staan 
of zitten. Plaats geen voorwerpen 
op de unit. Het voorpaneel niet 
verwijderen.

Het voorwerp of de persoon kan 
vallen en verwondingen 
veroorzaken.

Stel jonge kinderen, planten of 
dieren niet direct bloot aan de 
luchtstroom.

Dit kan een negatief effect 
hebben op de plant of het dier.

Gebruik de airconditioner niet 
voor conserveringsdoeleinden.

Gebruik hem niet voor het bewaren van 
precisie-instrumenten, levensmiddelen, 
planten, dieren, kunstvoorwerpen etc.
De prestatie of kwaliteit kan worden 
aangetast of de levensduur van het dier 
of van de plant kan worden ingekort.

Raak de luchtinlaat of de 
aluminium lamellen van de 
buitenunit niet aan.

U zou zich kunnen verwonden.

Plaats onder de binnen- of buitenunit 
geen voorwerpen die beschermd 
moeten blijven van vochtigheid.

Binnenunit: De vochtigheid in de lucht 
kan in bepaalde omstandigheden 
condenseren en druipen. 
Buitenunit: In de koelingsmodus kan 
condensatie uit de leidingen druppelen.

Plaats geen vat met water op de 
unit.

Het water kan in de unit dringen en 
de elektrische isolatie aantasten, 
wat kan leiden tot elektrische stoot.
Bedien de airconditioner niet met 
een natte hand.

Dat kan tot elektrische schokken 
leiden.

Dit toestel mag niet worden 
gebruikt door jonge kinderen of 
onstabiele personen zonder 
toezicht.

Jonge kinderen moeten onder 
toezicht staan om te verzekeren 
dat ze niet met het apparaat 
spelen.

Was de unit niet met water.

Dat kan tot elektrische 
schokken leiden.
Laat geen sprays of gelijkaaardige 
staan op minder dan 1 meter 
afstand van de luchtuitlaat.

Dergelijke bussen kunnen 
ontploffen door de hete lucht die 
uit de binnen- of buitenunit komt.

Ventileer de kamer af en toe.

Wees vooral voorzichtig wanneer u 
een verbrandingstoestel in dezelfde 
kamer gebruikt. Onvoldoende 
ventilatie kan leiden tot 
zuurstoftekort.

Plaats geen voorwerpen in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
buitenunit en voorkom 
ophoping van bladeren en 
ander afval rond de unit.
Bladeren trekken kleine dieren 
aan, die in de unit kunnen 
binnendringen. Dieren in de 
unit kunnen storingen, 
rookontwikkeling of brand 
veroorzaken, wanneer ze in 
contact komen met elektrische 
componenten.

Verboden

Verboden

Verboden

Verboden

Verboden

Verboden Verboden

Verboden
Verboden Water 

verboden

Water 
verboden

Water 
verboden

Probeer niet zelf de airconditioner 
te monteren.
Raadpleeg uw 
onderhoudsleverancier of een 
gekwalificeerd technicus.

Een verkeerde installatie kan leiden tot 
waterlekkage, elektrische schokken of brand. 
Raadpleeg voor de installatie de winkel waar u de 
unit hebt gekocht, of een gekwalificeerd technicus.

Afhankelijk van de omgeving moet een 
aardlekschakelaar worden geïnstalleerd.

Het niet installeren van een aardlekschakelaar 
kan leiden tot elektrocutie of brand.

Montage

WAARSCHUWING
De airconditioner moet geaard 
zijn.

Als de unit niet goed is geaard, kan dit 
leiden tot elektrische stoot of brand. 
Sluit de aardingsdraad niet aan op een gasleiding, 
waterleiding, bliksemafleider of telefoonaarding.

Installeer de airconditioner niet op 
plaatsen waar ontvlambaar gas kan 
lekken.

Als gelekt gas zich opstapelt in de nabijheid van 
de unit, kan dit brand veroorzaken.

Sluit de airconditioner niet aan op 
een andere voeding dan die vermeld 
in de specificaties.

Dat kan tot brand leiden.

Plaats de afvoerslang zodanig dat 
een vlotte afvoer plaatsvindt.

In geval van een onvolledige afvoer kan 
het gebouw, het meubilair etc. nat raken.

Verboden

LET OP
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Naam en functie van onderdelen
Aan/uit-lampje (groen)

Aan/uit-knop

Selectieknop modus

Knop luchtstroomrichting

Knop timerinstelling

Knop luchtstroomsnelheid

Scherm

Knop timerselectie

Knop klokinstelling

(     pagina 8)
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Geeft de 
bedrijfsomstandigheden weer
(hier alle opties afgebeeld ter 
informatie).

Selecteer een van de 
volgende:
Eenmalige timer AAN
Dagelijkse timer AAN
Timer UIT

Knop tijdsinstelling 
timer

Stelt de huidige tijd en de timer in. Stelt de temperatuur in.

Stelt de luchtstroomsnelheid in.

Indrukken om het systeem in te 
schakelen.
Opnieuw indrukken om het 
systeem uit te schakelen.

Selecteert een bedrijfsmodus.

Knop 
temperatuursinstelling

De timer instellen
ONETIME 

TIMER

DAILY 
TIMER

Instellen op 
ONETIME 
TIMER

Instellen 
op DAILY 
TIMER

Inschakeltijd

Inschakeltijd Uitschakeltijd

Uitschakeltijd

EINDE

EINDE

LET OP
l Deze afstandsbediening kan niet worden gebruikt in combinatie met een standaard 

infraroodafstandsbediening.
 Als u dat toch doet, kan het zijn dat de weergave op deze afstandsbediening niet overeenstemt 

met de reële bedrijfsomstandigheden.
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Voorbereiding voor de inbedrijfneming
 De voeding controleren
 Als er niets verschijnt in het scherm van de 

afstandsbediening, schakel dan de zekering in.

 De tijd instellen

1 Druk op .

De huidige tijd begint te knipperen.
 begint te branden.

2 Druk op  en stel de huidige tijd in.
l Als u de knop ingedrukt houdt, loopt de tijdsweergave sneller.

3 Druk op .

 knippert.
(het instellen van de tijd is nu voltooid)
� De klok heeft een nauwkeurigheid van ±30 seconden 

per maand.

2 

1.3 

Aanbevolen 
temperatuursinstelling

Voor koeling ·················· 26~28°C
Voor verwarming ··········· 20~22°C

····

Om de unit efficiënt te gebruiken

� Vermijd overmatige koeling of verwarming.
Een matige temperatuursinstelling helpt 
energie te besparen.

� Hang een jalouzie of een gordijn voor het raam.
Dit versterkt het koelings-/verwarmingseffect 
door direct zonlicht en tocht op te vangen.

� Een verstopte luchtfilter vermindert het 
koelings-/verwarmingseffect, en leidt tot een 
verspilling van energie. Reinig de luchfilter 
maandelijks (of elke twee weken indien nodig).

Houd rekening met de volgende punten

� De airconditioner verbruikt stroom zelfs wanneer 
hij niet ingeschakeld is.

� Als u de unit langer tijd niet gaat gebruiken, zoals 
buiten het seizoen, schakel dan de zekering uit.

Bedrijfsomstandigheden
� Als de airconditioning wordt gebruikt onder 

omstandigheden die buiten de onderstaande 
vallen, kan het zijn dat de zekering wordt 
geactiveerd en het systeem wordt uitgeschakeld.
Het kan ook zijn dat zich dauw vorm op de 
binnenunit en eraf druppelt. (koelen/drogen)

� De grenswaarden hangen af van het model.

Opmerkingen

Koelen

Drogen

Verwarmen

Buitentemp.
Kamertemp.
Vochtigheid binnen:
Buitentemp.
Kamertemp.
Vochtigheid binnen:

Buitentemp.
Kamertemp.

-10 tot 46°C
18 tot 32°C
Minder dan 80%
-10 tot 46°C
18 tot 32°C
Minder dan 80%

-15 tot 20°C
Minder dan 27°C
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1 Druk op 
 
om de gewenste 

bedrijfsmodus te selecteren.

l Bij elke druk op de knop, wijzigt de modus 
als volgt.

l Het systeem beschikt niet over een 
ventilatormodus.

Automatische modus · DROGEN · Koelen · Verwarmen

2 Druk op 
 
.

  Het aan/uit-lampje begint te branden. 

Kies de gewenste bedrijfsmodus.
Als de modus vooraf is ingesteld, zal het systeem steeds in dezelfde modus opstarten.

1

2

Aan/uit-lampje (groen)

 

(Automatisch) (Drogen)

(Verwarmen) (Koelen)

(Drogen) (Koelen)

Model 
warmtepomp

Model met 
enkel koeling

 De airconditioning uitschakelen:

 Druk opnieuw op  .

  Het aan/uit-lampje dooft.

l In automatische modus wordt de temperatuur 
en de bedrijfsmodus (drogen, koelen, 
verwarmen) automatisch geselecteerd 
naargelang de kamertemperatuur en de 
buitentemperatuur op het moment dat de 
airconditioner wordt ingeschakeld.

Drogen
l In deze modus wordt de vochtigheid 

verwijderd uit de lucht.

Opmerking

l Wanneer de droogmodus ingeschakeld is, 
kan het zijn dat u koude of warme lucht uit de 
luchtuitlaat voelt komen. In dat geval dient u 
de luchtstroomrichting aan te passen met de 
verticale lamellen (behalve bij airconditioners 
aangesloten op een luchtkanaal).

Automatisch bedrijf
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Verwarmen
l De verwarming werkt door hitte van buitenshuis 

in de kamer te brengen, wat betekent dat het 
verwarmingsvermogen daalt als de buitentemperatuur 
daalt. Als de kamer niet voldoende wordt verwarmd, 
is het raadzaam om tegelijkertijd een ander 
verwarmingsapparaat te gebruiken.

l De airconditioner verwarmt de kamer door warme 
lucht te doen circuleren. Daarom duurt het even 
voordat de hele kamer is verwarmd.

l Als de buitenunit bevrozen is, vermindert dit het 
verwarmingsvermogen.  Zet in dat geval de unit 
in ontdooimodus.

l Tijdens het ontdooiproces blaast de 
binnenunit geen warme lucht.

 De temperatuur en luchtstroomsnelheid instellen:

 De luchtstoomrichting instellen:
 (  pagina 8)

(Temperatuur)

(Luchtstroomsnelheid)

Temperatuur kan 
niet worden 
afgesteld.

Luchtstroom-
snelheid kan niet 
worden 
afgesteld.

Temperatuur kan worden afgesteld.

Aanbevolen temperatuur

Koelen: 26°C -28°C
Verwarmen: 20°C -22°C

Instelling

Bedrijfsmodus

Er zijn vijf luchtstroomsnelheden 
beschikbaar: van "     " tot "     " plus "     ".

Automatisch Koelen Verwarmen Drogen

l Wanneer de unit in de verwarmings- of koelingsmodus draait tegen een lage luchtstroomsnelheid, 
kan het zijn dat het verwarmings- of koelingseffect onvoldoende is.
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Opmerkingen

l Houd de horizontale lamellen naar beneden gericht in de verwarmingsmodus en houd ze bijna 
horizontaal in de koelings- of droogmodus. Dit versterkt het koelings- en verwarmingseffect.

l Bij airconditioners met horizontale en verticale lamellen moet u de luchtstroomrichtingen instellen 
met behulp van de afstandsbediening. Stel de lamellen nooit met de hand in, dit kan een storing 
veroorzaken.

De luchtstroomrichting instellen

1 Druk op  tijdens bedrijf.

l Bij elke druk op de knop, verandert de 
beweging van de lamellen.

Stel de luchtstroomrichting in voor maximaal comfort.

De luchtstroomrichting instellen

 

  

 

 

1 

 Wandgemonteerd type 
(zonder horizontaal bewegende lamellen)

Swing De horizontale lamellen bewegen op 
en neer.

De lamellen stoppen net wanneer de 
knop wordt ingedrukt.

Lamellen 
stoppen

De horizontale luchtstroomrichting instellen
l Het automatische bewegingsbereik van de horizontale lamellen hangt af van de bedrijfsmodus.
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 Wandgemonteerd type (met horizontaal bewegende lamellen)

De horizontale lamellen bewegen op 
en neer.

De horizontale lamellen stoppen net 
wanneer de knop wordt ingedrukt.
Dan beginnen de verticale lamellen 
naar rechts en links te bewegen.

De verticale lamellen stoppen net 
wanneer de knop wordt ingedrukt.

Horizontaal

Verticaal

Lamellen stoppen

l De horizontale en verticale lamellen kunnen niet tegelijkertijd bewegen.

Opmerking

l De werking en de weergave op de afstandsbediening kunnen verschillen afhankelijk van 
welke binnenunit is aangesloten.

 Raadpleeg ook "De luchtstroomrichting instellen" in de gebruikshandleiding van de 
airconditioner.

 Op luchtkanaal aangesloten type (zonder bewegende lamellen)
Deze functie kan niet worden gebruikt.
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Werking van de timer

 De eenmalige timer selecteren:

1 Druk op  om de eenmalige 
timer te selecteren.

l Bij elke druk op de knop, wijzigt de 
modus als volgt.

Gebruik deze modus om de airconditioner automatisch uit te schakelen wanneer u slaapt en in te 
schakelen wanneer u wakker wordt.
Gebruik bijvoorbeeld de dagelijkse timer op weekdagen en de eenmalige timer tijdens het weekend.

 De instellingen van de timer annuleren:

1 Druk op  om de timerinstellingen 
op het scherm te wissen.

Voorzorgen bij het instellen van de timer
l Controleer of de juiste huidige tijd is 

ingesteld voordat u de timer start. Corrigeer 
de tijd indien nodig. (  pagina 5)

l Tijdens het instellen van de tijd, wordt  
weergegeven zodat de timer gemakkelijk 
kan worden uitgeschakeld.

l Als er één minuut is verlopen zonder dat 
een timerinstelling wordt ingevoerd, worden 
de vorige timerinstellingen gebruik en 
schakelt de timer in stand-by. In dat geval 

drukt u op de  (tijdsinstelling) -knop om 
en stelt u naar wens de timer in.

Eenmalige timer

Dagelijkse timer

Timer UIT

Inschakeltijd

Uitschakeltijd

(instelling timer weergegeven)

1

2·4·6

3·5

Het lichtje van de timer begint te branden.

De melding ONE TIMER 
(eenmalige timer) of 
DAILY TIMER 
(dagelijkse timer) 
verdwijnt uit het scherm, 
en het timerlampje dooft.

Opmerkingen

l Zelfs als de timer is uitgeschakeld, zijn de 
instellingen bewaard in het geheugen.

l Veronderstel dat de timer van het systeem 
is ingesteld maar u hebt het systeem vroeger 
dan de inschakeltijd ingeschakeld en vroeger 
dan de inschakeltijd hebt uitgeschakeld met 
de ON/OFF-toets. Vermits de timer niet is 
uitgeschakeld, start het systeem automatisch 
op de inschakeltijd.

Werking van de timer
l Wanneer de inschakeltijd van de 

timer is geprogrammeerd, start het 
systeem (maximaal) één uur vroeger 
zodat de temperatuur ingesteld op de 
afstandsbediening op tijd wordt bereikt.

l Wanneer de eenmalige timer is 
geprogrammeerd, verdwijnt de huidige 
tijd uit het scherm.
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1 Druk op 
 
om de eenmalige timer 

te selecteren.

2  Druk op  .

3  Druk op  om de timer in te stellen.

Weergave op het scherm wanneer eenmalige timer is geprogrammeerd

 Eenmalige timer
Zodra de timer is geactiveerd en afgelopen, schakelt hij uit. 
Het is ook mogelijk om enkel de inschakeltijd of enkel de uitschakeltijd te programmeren.

begint te branden.

ONE TIME

knippert.

Wanneer de inschakeltimer niet 
wordt gebruikt, sla dan de 
instelling op als.
� Bij elke druk op de knop 

verhoogt/verlaagt de waarde in 
trappen van 10 minuten. 
Houd de knop ingedrukt om de 
weergave te versnellen.

4 Druk op  .

5 Druk op  om de uitschakeltijd van de 
timer in te stellen.

6 Druk op  .
(De eenmalige timer is nu geprogrammeerd.)

De inschakeltijd en uitschakeltijd 
kunnen niet beide worden 
ingesteld op 

knippert.

Wanneer de uitschakeltimer niet 
wordt gebruikt, sla dan de 
instelling op als                       .

Eenmalige timer 
geprogrammeerd.
De ingestelde tijd 
wordt weergegeven.

De inschakeltimer is 
geactiveerd en het 
systeem is opgestart.
De instelling van de 
inschakeltimer verdwijnt.

De uitschakeltimer is 
geactiveerd en het 
systeem is gestopt.
De instelling van de 
uitschakeltimer verdwijnt.

Opmerkingen

 In de volgende gevallen moet u de 
klok resetten (de tijd is opgeslagen 
in het geheugen).
l De circuitonderbreker is 

geactiveerd.
l De stroom is uitgevallen.
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Werking van de timer
 De dagelijkse timer selecteren:

1 Druk op 
 
om de dagelijkse timer te 

selecteren.
lBij elke druk op de knop, wijzigt de modus als volgt.

 De instellingen van de timer annuleren:

1 Druk op  om de timerinstellingen op 
het scherm  te wissen.

Weergave op het scherm wanneer dagelijkse timer is geprogrammeerd

Eenmalige timer

Dagelijkse timer

Timer UIT

Het lichtje van de timer begint te branden.

1 2

1 2

Inschakeltijd

Timer in 24-uur-formaat

Uitschakeltijd

Timers

(instelling timer weergegeven)

1

2·3

Er kunnen twee paar 
tijdsinstellingen worden 
geprogrammeerd.

De instellingen van 
timers     en     worden 
duidelijk weergegeven. 2

De melding ONE TIMER 
(eenmalige timer) of 
DAILY TIMER 
(dagelijkse timer) 
verdwijnt uit het scherm, 
en het timerlampje dooft.

Timers    en     
geprogrammeerd.

1 12 Enkel timer     
geprogrammeerd.

Opmerking

l Het systeem blijft starten en stoppen 
tot de dagelijkse timer wordt 
uitgeschakeld. Schakel de dagelijkse 
timer uit voordat u voor langere tijd 
het huis verlaat.
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1 Druk op 
 
om de dagelijkse timer 

te selecteren.

2 Voer de in- en uitschakeltijden in.   l Voer stappen  tot  uit.

Voorbeeld van programmering: 8:00 ~ 10:00, en 18:00 ~ 23:00

 Dagelijkse timer
Zodra de timer is geprogrammeerd, start en stopt het systeem elke dag op de ingestelde tijden.  
Er kunnen twee paar tijdsinstellingen worden geprogrammeerd.
(Voorbeeld: 8:00 ~ 10:00, en 18:00 ~ 23:00)

Weergave dagelijkse timer verschijnt.

begint te branden.

3  Druk op  . (De dagelijkse timer is nu geprogrammeerd.)

Opmerking

l Als het volgende verschijnt in het scherm, moet de timer opnieuw worden geprogrammeerd.

De 24-uur-tijdsweergave 
knippert.

De 24-uur-tijdsweergave 
knippert.

Dit betekent dat timers    en    zijn 
geprogrammeerd voor dezelfde tijd.
De timer moet opnieuw worden ingesteld.

Dit betekent dat de timer nog niet is 
geprogrammeerd.

Druk op Druk op          om de timer in te stellen.

1

Werkwijze

Instellingen

Inschakeltijd instellen

Uitschakeltijd instellen

Uitschakeltijd instellen

2

Inschakeltijd instellen

2

1

1 2

3 4

5 6

7 8

T
im

er
T

im
er

�

�

Wanneer timer      niet wordt 
gebruikt, sla dan de 
instelling op als                   .

Wanneer timer     niet wordt 
gebruikt, sla dan de 
instelling op als                    .

1 2
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Reiniging
De afstandsbediening reinigen

l Reinig de afstandsbediening met een zachte, droge doek.
 Gebruik geen water van meer dan 40°C, of vluchtige vloeistoffen zoals benzine, gasoline of 

verdunner, of polijstpoeder of harde voorwerpen zoals harde borstels.

Wanneer de unit een langere periode niet werd gebruikt
 Laat op een zonnige dag het systeem een 

halve dag in de ventilatormodus draaien om 
het binnenin te laten drogen.

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

3 

1 2 

VENTILATOR-modus

1 Druk op 
 
om de koelingsmodus 

te selecteren.

2 Druk op 
 
om de temperatuur op 

32°C in te stellen.

3 Druk op .

l  De luchtstroomsnelheid blijft dezelfde, deze 
kan niet worden afgesteld.

l Schakel het systeem in wanneer de 
kamertemperatuur onder 28°C is.

 Schakel de circuitonderbreken van de 
kamerairconditioner uit.

 Reinig de luchtfilter en plaats hem terug.



NOTA
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De  tweed imens ione le 
barcode is een code voor 
productie.

• Vermeld de volgende gegevens wanneer u contact opneemt voor een reparatie:
• Model van airconditioner
• Serienummer en installatiedatum
• Probleem - nauwkeurig beschrijven.
•	 Uw naam, adres en telefoonnummer.

• Onderhoudscontroles
Na enkele seizoenen zal de prestatie van de airconditioner dalen omdat er binnenin zich stof ophoopt.
Naast het dagelijkse onderhoud, is het raadzaam om een (te betalen) onderhoudscontract met ons aan te 
gaan.
Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie over deze professionele service.

• Inlichtingen
Raadpleeg uw verdeler over naverkoopdiensten.


