
BEDIENING MET AUTO KNOP MAAR ZONDER HEALTH KNOP 
 

Om de Fan Motor continu te laten draaien in plaats van gelijk met de compressor dien je de 
onderstaande handelingen op de afstandsbediening uit te voeren: Zet de bediening op de 
AUTO mode (knop 12). Druk op de knop EXTRA FUNCTION (23) totdat de health functie 
naar voren komt. Dit zie aan het knipperende blaadje onderin in de display. (let op dit moet 
knipperen). Druk nu op de knop CONFIRM (24) en herhaal 6 keer snel achter elkaar het 
indrukken van de knop EXTRA FUNCTION gevolgd door de knop CONFIRM. Als je nu 2 keer 
een piep signaal hoort zal de fanmotor van de binnenunit continu draaien. Dezelfde 
procedure werkt ook andersom. Bij 4 keer piepen draait de fanmotor weer gelijk met de 
compressor. 
  

                                   
 

 



BEDIENING MET AUTO KNOP EN MET HEALTH KNOP 
 

Om de Fan Motor continu te laten draaien in plaats van gelijk met de compressor dien je de 
onderstaande handelingen op de afstandsbediening uit te voeren: Zet de bediening op de 
AUTO mode (knop 12). Druk 6 keer achter elkaar op de HEALTH knop (15). Je hoort 2 keer 
een piep signaal en de fanmotor van de binnenunit zal continu draaien. Dezelfde procedure 
werkt ook andersom. Druk 6 keer achter elkaar op de HEALTH knop (15). Bij 4 keer piepen 
draait de fanmotor weer gelijk met de compressor. 
 
 
 

                  
 
 

 
 
 



BEDIENING ZONDER AUTO KNOP MET HEALTH KNOP 
 

Om de Fan Motor continu te laten draaien in plaats van gelijk met de compressor dien je de 
onderstaande handelingen op de afstandsbediening uit te voeren: Zet de bediening op de 
AUTO mode door eerst herhaaldelijk op EXTRA FUNCTION totdat het AUTO-symbool 
knippert. (knop 23).(let op dit moet knipperen). Druk nu op de knop CONFIRM (24) en 
herhaal 6 keer snel achter elkaar het indrukken van de knop EXTRA FUNCTION gevolgd door 
de knop CONFIRM. Als je nu 2 keer een piep signaal hoort zal de fanmotor van de 
binnenunit continu draaien. Dezelfde procedure werkt ook andersom. Bij 4 keer piepen draait 
de fanmotor weer gelijk met de compressor. 
 

                               


