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“Deze airconditioning is niet bedoeld voor gebruik door mensen, inclusief 
kinderen, met een beperkte kennis. Kinderen mogen de airconditioner 
alleen bedienen onder toezicht. Als de airconditioner niet meer wordt 
gebruikt en moet worden afgebroken laat dit dat doen door een erkend 
koeltechnisch bedrijf dat hiervoor bevoegd is.”

LET OP!

• Installatie en onderhoud dient te gebeuren door een erkend 
koeltechnisch bedrijf dat hiervoor bevoegd is.

• Sluit de airconditioner bij voorkeur aan op een geaard 
stopcontact.

• Schakel de voeding uit voor onderhoud.
• Spuit niet rechtstreeks met water op het binnendeel (elektrische 

schok of kortsluiting mogelijk).
• De afstandsbediening is niet waterdicht (kan kortsluiting 

veroorzaken).
• Neem contact op met uw koeltechnische installateur voor 

reparatie of verplaatsing. Probeer het toestel niet zelf te repareren 
of te verplaatsen (kan schade veroorzaken).

• Blokkeer de uitblaas niet (kan storingen veroorzaken).
• Ga niet op het buitendeel zitten of staan (kan schade en 

ongelukken veroorzaken).
• Steek nooit uw vingers in het binnen of buitendeel, (kan ernstig 

letsel veroorzaken).
• Maak gebruik van een werkschakelaar of aansluiting met een 

stekker voorzien van randaarde (volgens de geldende normen).
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Afstandsbediening model B

•  Na het inschakelen van de voeding is een pieptoon hoorbaar en de      
       Led indicator op de binnenunit rood gekleurd.  
De airconditioner is nu te bedienen met de afstandsbediening. 

•  Als het toestel is ingeschakeld, zal bij iedere bediening, het        signaal 
icoon op de afstandsbediening één keer knipperen. Het toestel zal 
tevens iedere keer een pieptoon laten horen, dit geeft aan dat het 
signaal naar het toestel wordt verzonden. 

•  Als het toestel is uitgeschakeld, geeft het display van de afstands- 
bediening de ingestelde temperatuur aan. Als het toestel is  
ingeschakeld, dan laat het display de ingeschakelde functies zien. 

Aan/uit: Zet het toestel aan of uit (groene indicator brandt, kan per
toestel anders zijn). Er klinkt een pieptoon. 
 

Modus: Maak een keuze voor één van de vijf modi:

Bij keuze mode Auto       zal het toestel automatisch werken afhankelijk 
van de ruimte temperatuur. De ingestelde temperatuur is niet zicht-
baar en wordt ook niet zichtbaar. 
•  Bij de mode Koelen       zal het toestel werken in de koelstand. De koel 

indicator op het toestel is aan. Druk op         om de temperatuur in te 
stellen. Druk op de “Fan” toets om de ventilatorsnelheid in te stellen. 

•  Bij de mode Ontvochtigen       zal het toestel werken in de ontvochti-
gingsstand op lage snelheid. De ontvochtigings indicator is aan.  
In deze stand kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld. 

•  Bij de mode Ventileren       zal het toestel werken in de ventilatiestand. 
De Fan-indicator is aan. Alle andere indicatoren zijn uitgeschakeld. 

•  Bij de keuze Verwarmen       zal het toestel werken in de verwar-
mingsstand. De Heat indicator op het toestel is aan. 

 

Fan: Druk op deze toetst om de ventilatorsnelheid te kiezen.
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Opmerking:
Om een koude uitblaas te voorkomen tijdens het verwarmen, zal de 
ventilator met een vertraging van 1- 5 minuten starten. (Afhankelijk 
van de ruimte temperatuur). De temperatuur kan worden ingesteld
van 16° C ~ 30° C. De ventilator snelheid kan worden ingesteld op:
Auto, laag, midden en hoge snelheid.

Na het drukken op de         toets, wordt de ingestelde temperatuur ver-
anderd met 1° C. Door de toetsen langer dan 2 sec. vast te houden gaat 
dit instellen sneller. De temperatuur op het toestel zal ook mee verande-
ren. Tijdens de TIMER ON of TIMER OFF mode kunt u d.m.v. deze toetsen 
ook de tijd instellen. Voor verdere informatie hierover zie TIMER-toets.

Swing: De luchtstroomrichting gaat van boven naar beneden. 
 
 

I-Feel: De gewenste temperatuur in de omgeving van de afstands-
bediening. De afstandsbediening fungeert dan als de thermostaat.
 
 

Gezondheidsfunctie/Luchtzuivering: Druk op deze toets en het toestel 
schakelt de gezondheidsfunctie in. Het display op de afstandsbediening 
laat      zien. Druk nog een keer op deze toets en het toestel schakelt 
de luchtzuivering modus in. Het display op de afstandsbediening laat         
zien. Door nog een keer te drukken op deze toets zal het toestel beide 
functies inschakelen. Het display op de afstandsbediening laat           zien. 
 
 

Sleep: Druk op deze toets tijdens koelen of verwarmen en het toestel 
schakelt direct de slaapstand in. Het display op de afstandsbediening 
laat       zien. Druk nog een keer om deze functie weer uit te schakelen. 
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Temperatuur: U kunt kiezen uit drie verschillende temperaturen:

Ingestelde temperatuur
Buiten omgevingstemperatuur, alleen voor toestellen met een 
dubbele 8-display.
Binnen omgevingstemperatuur

Stille Mode: Druk op deze toets tijdens koelen of verwarmen en het 
toestel schakelt direct de stilte modus in. Het display op de afstands-
bediening laat       zien. Druk op deze toets tijdens koelen of verwarmen 
en het toestel schakelt direct de Stille modus in. 
 

Klok: Druk op deze toets en in het display gaat een klok knipperen. 
Druk binnen 5 seconden op de + of –  toets om de huidige tijd aan te 
passen. Als u een van de 2 toetsen langer dan 2 seconden ingedrukt 
houdt, loopt de tijd iedere 0,5 seconden met een minuut omhoog of 
omlaag hierna zal dit 10 minuten zijn iedere 0,5 seconden. Door nog-
maals op deze toets te drukken worden de tijdsinstellingen opgeslagen. 
 
 

Timer: Druk op deze knop om de timer aan en uit te zetten. Druk 
éénmaal op de knop en HOUR ON (OFF) komt knipperend in beeld. 
Ondertussen gebruikt u        om de tijd in te stellen (tussen 0,5 uur  
en 24 uur). Druk nog eens op de timer knop om de tijd vast te zetten,  
de tijd zal dan niet meer in de display knipperen. Als de symbolen 
knipperen betekent dit dat u niet nogmaals op de timer knop heeft 
gedrukt, de timer instellingen zullen dan binnen 5 seconden verdwijnen.
 
 

Druk op de turbo-toets om de turbomodus aan of uit te zetten.  
De ventilator gaat dan met een verhoogd toerental werken. 
 
 

L

K

H

J

I

TEMP

QUIET

CLOCK

TIMER

TURBO

WWW.AIRCODIRECT.NL



Functie is niet standaard op ieder model beschikbaar en is optioneel 
aan te schaffen.
 

Licht: Druk nog een keer op deze toets om deze weer in te schakelen. 
Druk nog een keer op deze toets om weer in te schakelen,
 

Kinderslot: Druk de toetsen        tegelijk in om het kinderslot in te 
schakelen. Door dit te herhalen wordt het kinderslot uitgeschakeld.
Als het kinderslot is ingeschakeld en de afstandsbediening wordt ge-
bruikt, zal het slot icoon driemaal knipperen en geen signaal uitzenden. 
 

Overschakelen van oC naar oF: Schakel het toestel uit, druk de toets 
“    ” en              tegelijk in om te wisselen van keuze. 
 
Energiezuinige modus: Zet het apparaat in de koel modus       en 
druk tegelijkertijd op             en       .    . Op de afstandsbediening zijn 
de tekens SE zichtbaar geworden. Herhaal dit om uit te schakelen.

Anti bevriezing modus: Deze modus zorgt ervoor dat de binnen-
temperatuur niet onder 8 graden Celsius zakt om te voorkomen dat 
in winter de ruimte te veel afkoelt. Druk de toetsen            en             
tegelijk in om deze functie in te schakelen. Let op: de airco moet op 
verwarmen staan om deze functie te kunnen inschakelen.
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