
Afstandsbediening
Handleiding

• Lees deze handleiding voordat u de airconditioner gebruikt. 
• Bewaar deze handleiding zorgvuldig en veilig.
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Onderdelen en functies
1. Modusweergave

Operationele 
modus AUTO KOEL DROOG WARMTE VENTILATOR

Afstandsbediening

2. Weergave signaalverzending
3. SWING-display
4. FAN SNELHEID display

LAAG MIDDELMATIG HOOG AUTO

Scherm
Ciculerend

5. LOCK-weergave
6. TIMER OFF-weergave

TIMER ON-weergave
7. TEMP-weergave
8. Weergave van extra functies
Operationele modus HEEL SLAAP TURBO VERS
Afstandsbediening

Operationele modus ELEKTRISCHE 
VERWARMING GEZONDHEID

Afstandsbediening

9. STIL knop
10. HEAT-knop
11. COOL-knop
12. AUTO-knop
13. VENTILATORSNELHEID knop
14. TIMER-knop
15. HEALTH knop
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16. LOCK-knop
Wordt gebruikt om knoppen en LCD-scherm te vergrendelen.
17. LICHT knop (Dit model heeft deze functie niet.)
Controleer de verlichting en het blussen van het indoor LED 
weergavebord.
18. AAN / UIT-knop
19. DRY-knop
20. TEMP-knop
21. SWING-knop
22. Knop om de tijdklok aan te passen.
23. EXTRA FUNCTIE-knop
Functie: Ventilatorfunctie, gezondheidsluchtstroomfuncitie 
m.bt. naar boven en beneden beweging, slaapfunctie, Fris 
functie, Fahrenheit Celsius conversie, Power instelfunctie, 
zwenkfunctie naar links en rechts, 10 ° C verwarmingsfunctie, 
B-code, elektrische verwarmingsfunctie.
24. ANNULEREN / BEVESTGEN knop
Functie: Instellen en annuleren van de timer en andere extra 
functies.
25. RESET-knop
Wanneer de afstandsbediening er abnormaal uitziet, gebruikt 
u een scherp puntig artikel om op deze knop te drukken om de 
afstandsbediening te resetten

Onderdelen en functies
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Batterij laden
1. Verwijder het batterijklepje;
2. Laad de batterijen zoals afgebeeld.  
2 R-03 batterijen, reset sleutel (cilinder);
3. Zorg ervoor dat het opladen in lijn is met 
de “+” / “-”;
4. Laad de batterij op en doe het klepje er weer op. 

Notitie:
• De afstand tussen de signaaltransmissiekop en de 

ontvangeropening moet ook zonder obstakels binnen 7 
meter zijn.

• Wanneer een elektronisch gestarte fluorescentielamp of 
een omschakeltype fluorescentielamp of draadloze telefoon 
in de kamer is geïnstalleerd, is de ontvanger geneigd om 
gestoord te worden bij het ontvangen van de signalen, dus 
de afstand tot de binnenunit moet korter zijn.

• Volledig display of onduidelijk display tijdens gebruik geeft 
aan dat de batterijen leeg zijn. Vervang de batterijen.

• Als de afstandsbediening tijdens gebruik niet normaal kan 
werken, verwijder dan de batterijen en laad enkele minuten 
later opnieuw op totdat het werkt.

Tip: Verwijder de batterijen voor het geval u deze gedurende 
een lange periode niet zult gebruiken. Als er na het uitnemen 
nog een display is, drukt u gewoon op de reset-toets.

Onderdelen en functies
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Operatie

1

3

2

4

1. Start apparaat
Druk op ON / OFF op de afstandsbediening, het apparaat 
start.
2. Selecteer de werkingsmodus
KOELEN knop: Koelingmodus; VERWARMING 
knop: Verwarmingsmodus; DROOG toets: 
Luchtontvochtigingsmodus
3. Selecteer tijdelijke instelling
Druk   /   op de knop

Elke keer als de knop wordt ingedrukt, stijgt de temp. 
instelling met 1 °C, indien ingedrukt, zal deze snel 
toenemen.

 Elke keer als de knop wordt ingedrukt, daalt de temp. 
instelling met 1 °C, indien ingedrukt, zal deze snel 
afnemen.

Selecteer een gewenste temperatuur.

Basisbediening
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4. Selectie ventilatorsnelheid
Druk op de FAN-knop. Voor elke druk verandert de 
ventilatorsnelheid als volgt: 

LAAG MIDDELMATIG HOOG AUTO

Scherm
Ciculerend

Afstandsbediening:
De airconditioner werkt onder de weergegeven 
ventilatorsnelheid. Als VENTILATOR is ingesteld op AUTO, 
past de airconditioner de ventilatorsnelheid automatisch aan 
op basis van de kamertemperatuur.

Operatie
mode

Afstands
Bediening Notitie

AUTO

In de modus automatische werking selecteert 
de airconditioner automatisch de werking 
Koelen / Verwarmen / Ventilator op basis van 
dekamertemperatuur. Als de VENTILATOR 
is ingesteld op AUTOMATISCH past 
de airconditioner de ventilatorsnelheid 
automatisch aan op basis van de 
kamertemperatuur.

KOEL

DROOG

In de DROGE modus, wanneer de 
kamertemperatuur lager wordt dan de 
temp. instelling + 2 °C, zal het apparaat met 
tussenpozen draaien op LAGE snelheid 
ongeacht de VENTILATOR instelling (alleen 
geldig voor een deel van modellen).

Operatie



7

Operatie 
mode

Afstands 
Bediening Notitie

WARMTE

In de VERWARMING modus zal warme 
lucht na korte tijd uitgeblazen worden 
vanwege de koude-tochtpreventiefunctie. 
Als VENTILATOR is ingesteld op AUTO, 
past de airconditioner de ventilatorsnelheid 
automatisch aan op basis van de 
kamertemperatuur.

VENTILATOR

In de VENTILATOR modus werkt 
het toestel niet in de KOELING  - of 
VERWARMING modus, maar alleen in de 
VENTILATOR modus, AUTOMATISCH 
is niet beschikbaar in de VENTILATOR 
modus. En temp. instelling is uitgeschakeld. 
In de FAN-modus is de slaapstand niet 
beschikbaar.

Operatie

Slaap Modus

Druk op de knop om  extra opties in te voeren , 
wanneer de cyclusweergave knippert. En druk vervolgens 

 op enter om te slapen.
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1. In de KOELE, DROGE 
modus
1 uur nadat de SLAAP 
modus is gestart, wordt de 
temperatuur 1 °C hoger dan 
de temperatuurinstelling. 
Na nog eens 1 uur stijgt de 
temperatuur verder met 1 
°C. Het apparaat loopt nog 
6 uur door en stopt dan met 
de temperatuur. is hoger dan de temp. instelling zodat de 
kamertemperatuur niet te laag 
zal zijn om te slapen.
2. in de modus VERWARMEN
1 uur nadat de SLAAP 
modus is gestart, wordt de 
temperatuur 2 ° C lager dan 
de temperatuurinstelling. 
Na nog eens 1 uur daalt de 
temperatuur met 2 ° C en 
daarna weer 3 uur, de temp. 
stijgt verder met 1 °C. De unit 
zal nog 3 uur werken en stopt dan. De temp. is lager dan e 
ingestelde temp. zodat de kamertemperatuur niet te hoog is 
voor uw slaap.

Operationele modus

3.In AUTO mode
De unit werkt in de overeenkomstige slaapmodus die is 
aangepast aan de automatisch geselecteerde bedrijfsmodus.
4. In FAN-modus
Het heeft geen SLEEP-functie.

SLAAP start

In de KOELE, DROGE modus

SLAAP stopt

Ongeveer 6 uur

Temp. omgeving

Stijgt 1°C

Stijgt 1°C

1 uur

1 uur

Unit stop

SLAAP start

In de VERWARMEN modus

SLAAP stopt

Temp. omgeving

Stijgt 1 °C

Daalt 2°C

Daalt 2°C

1 uur

1 uur

3 uur

3 uur

Unit stop

Operatie
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Notitie: Wanneer de TIMER-functie is ingesteld, kan de 
slaapfunctie niet worden ingesteld. Nadat de slaapfunctie 
is ingesteld en de gebruiker de TIJDKLOK functie heeft 
gereset, wordt de slaapfunctie geannuleerd; de machine 
staat in de stand tijdklok aan / tijkdklok uit.

1. POWER in werking
Als u versnelt wilt verwarmen of koelen, kunt u deze functie 
gebruiken. Druk op de  knop om extra opties in te 

voeren  , wanneer de cyclusweergave knippert en druk 

vervolgens op , enter om de functie in te schakelen. Voer 
bij het annuleren van de functie opnieuw extra opties in en om 
de stroomfunctie te annuleren.
2. STILLE werking
U kunt deze functie gebruiken wanneer stilte nodig is 
voor rust of om te lezen. Druk op de knop STIL , en de 
afstandsbediening wordt weergegeven en zal de stille functie 
bereiken. Druk nogmaals op deze STIL knop en de stille 
functie wordt geannuleerd.

POWER / STILLE werking

Operatie

Notitie: Tijdens POWER-werking, in snelle VERWARMEN 
of KOELEN-modus, zal de kamer een inhomogene 
temperatuurverdeling vertonen. Langdurig STIL zal het effect 
veroorzaken van niet te koel of niet te warm.
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Operatie
Aanpassing luchtstroomrichting
1. statusweergave van de luchtstroom
KOEL / DROOG:

VERWARMING: 

2. Aanpassenluchtstroom links en rechts
Oorspronkelijke toestand

Oorspronkelijke toestand

TiJDKLOK aan / uit aan-uit bediening
1.Nadat het apparaat is gestart, selecteert u de gewenste 
modus van werking
2. Druk op de TIJDKLOK knop om de TIJDKLOK modus 
te wijzigen. Telkens wanneer op de knop wordt gedrukt, 
verandert het display als volgt: Afstandsbediening:

Selecteer vervolgens de gewenste TIMER-modus (TIMER 
AAN of TIMER UIT of TIMER AAN-UIT). "  “of"  “ zal 
knipperen.

Timer AAN

AAN AANAANUIT UITUIT

TIMER UIT TIMER AAN-UIT TIMER UIT-AAN

BLANK
0,5h 0,5h 0,5h 0,5h
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3. Druk op de  /   knop om de tijd in te stellen.
  Druk telkens op de knop, de tijd in de eerste 12 uur 
wordt telkens met 0,5 uur verhoogd, na 12 uur telkens 
met 1 uur.
  Druk telkens op de knop, de tijd in de eerste 12 uur 
wordt telkens met 0,5 uur verlaagd, na 12 uur elke 
keer met 1 uur.

Het kan binnen 24 uur worden aangepast.
4.Bevestig de tijdklokinstelling
Nadat u de tijd hebt aangepast, drukt u op de  knop en 
bevestigt u dat de knop AAN of UIT niet meer knippert.
5. Annuleer de timerinstelling
Druk zo vaak op de timerknop totdat de tijdweergave is 
verdwenen.
Druk op de  knop om de tijdklokinstelling te annuleren.

Hints: Nadat de batterijen zijn vervangen of de stroom 
uitvalt, moet de tijd opnieuw worden ingesteld.  Volgens de 
tijdinstellingsvolgorde van TIMER ON of TIMER OFF kan 
Start-Stop of Stop-Start worden bereikt.

Operatie
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Gezonde luchtstroom werking

1. Druk om  te beginnen
Comfortabele werkomstandigheden instellen.
2. De instelling van een gezonde luchtstroomfunctie
Druk op  de knop om extra opties in te voeren, druk 
continu op deze knop, de lamellenlocatie zal tussen de 
volgende drie locaties schakelen om de zwenklocatie te 
kiezen, die u nodig heeft, druk    vervolgens op de knop 
om te bevestigen.

Present 
position

Gezond
Luchtstroom
Omhoog

Gezond
Luchtstroom
Omlaag

Links en 
rechts 
zwenken

3.De annulering van de gezonde luchtstroomfunctie
Druk op   de knop om extra opties in te voeren, druk 
continu op deze knop, de lamellenlocatie schakelt tussen de 
volgende drie locaties en druk vervolgens  op de knop 
om te annuleren.

Operatie



Notitie:
1.Na het instellen van de gezonde luchtstroomfunctie, staat 
het positierooster vast.
2. Bij verwarming is het beter om de modus   te selecteren.
3. Bij koelen is het beter om de modus   te selecteren.
4. Bij koelen en drogen, bij langdurig gebruik van de 
airconditioner onder hoge luchtvochtigheid, kan er 
condenswater op het rooster ontstaan.

Operatie
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