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Veiligheidsvoorschriften

• Voor een juiste werking dient u het hoofdstuk 
"Veiligheidsvoorschriften" voor het gebruik zorgvuldig 
te lezen.

• De veiligheidsvoorschriften zijn hieronder ingedeeld in 
twee categorieën,  WAARSCHUWING en 

 VOORZICHTIG. Beide categorieën bevatten 
belangrijke informatie voor uw veiligheid en de 
aanwijzingen ervan moeten strikt worden nageleefd.

Na het doorlezen van deze instructies dient u ze te 
bewaren op een handige, veilige plaats, zodat de 
gebruiker ze steeds kan raadplegen. Vergeet niet om 
deze aanwijzingen te overhandigen aan de gebruiker.

Voorzorgen voor installatie

 WAARSCHUWING 
• Probeer niet om de airconditioner zelf te 

installeren.
Verzoek uw handelaar of een ervaren 
onderhoudsmonteur om de airconditioner te installeren. 
Als u zelf de airconditioner installeert en er daarbij iets 
niet perfect in orde is, kan dat gevaar voor brand en/of 
een elektrische schok opleveren.
• Alleen voor gebruik met de geschikte typen 

airconditioner.
Zorg dat u uitsluitend airconditioners gebruikt die zijn 
voorgeschreven door de fabrikant. 
Laat het installatiewerk verrichten door een monteur met 
ervaring op dit gebied. Als u zelf de onderdelen 
installeert en er daarbij iets niet perfect in orde is, kan 
dat gevaar voor brand en/of een elektrische schok 
opleveren.

 VOORZICHTIG
• Installeer de afstandsbediening niet op een plaats 

met veel vocht, olie of vettige dampen, of 
trillingen. 

Als u dit veronachtzaamt, kan dat problemen 
veroorzaken.
• Installeer de afstandsbediening niet op een plaats 

met direct zonlicht of de hitte van een 
warmtebron. 

Als u dit veronachtzaamt, kan dat storingen 
veroorzaken.
• Installeer de afstandsbediening niet op een plaats 

met elektrische stoorsignalen. 
Als u dit veronachtzaamt, kan dat fouten in de werking 
veroorzaken.

Voorzorgen bij de bediening

 WAARSCHUWING
• Bedien de toetsen niet met natte handen.
Veronachtzamen van deze waarschuwing kan 
elektrische schokken en/of andere problemen 
veroorzaken.
• Laat de bedieningseenheid niet nat worden.
Ga zorgvuldig te werk zodat de bedieningseenheid niet 
nat wordt. Veronachtzamen van deze waarschuwing 
kan elektrische schokken en/of andere problemen 
veroorzaken.
• Als er een probleem is (zoals een schroeilucht), 

staakt u de bediening en schakelt u de apparatuur 
uit met de hoofdschakelaar.

Als u doorgaat de apparatuur te gebruiken terwijl het 
probleem nog niet is verholpen, kan dat gevaar voor 
brand, een elektrische schok en/of andere problemen 
geven. Raadpleeg uw handelaar.

 VOORZICHTIG
• Laat het product niet vallen en zorg dat er niets 

hard tegenaan stoot. 
Als u dit veronachtzaamt, kan dat storingen 
veroorzaken.
• Gebruik alleen zekeringen met het 

voorgeschreven ampèrage.
Het gebruik van koperdraad, folie of paperclips kan 
gevaar voor brand en/of andere problemen opleveren. 

Voorzorgen bij verplaatsing of reparatie

 WAARSCHUWING
• Probeer niet om zelf reparaties uit te voeren.
Onder geen beding mag u zelf proberen reparaties uit te 
voeren. 
Neem daarvoor contact op met uw handelaar of een 
ervaren onderhoudsmonteur. Als u zelf reparaties 
uitvoert en er daarbij iets niet perfect in orde is, kan dat 
gevaar voor brand en/of een elektrische schok 
opleveren.
• Raadpleeg uw handelaar wanneer u de 

bedieningseenheid op een andere plaats wilt 
herinstalleren.
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Onderdelen en hun functies

LCD-scherm

Hieronder staan alle aanduidingen tegelijk oplichtend, maar dat is alleen voor deze uitleg het geval.

1 Aanduiding werkingsstand
Hier wordt de huidige gekozen bedieningsfunctie 
getoond.

2 Uitblaasrichting
Hier wordt de gekozen uitblaasrichting aangegeven.

3 Ventilatieramen vergrendeld
Deze aanduiding verschijnt wanneer de 
ventilatieramen zijn vergrendeld.
* De aanduiding licht ook op wanneer de 

afstandsbedieningsfunctie is gekozen.
4 Filter

Deze aanduiding licht op wanneer het tijd wordt het 
filter te inspecteren.

5 Rooster omhoog/omlaag
Dit wordt aangegeven wanneer het rooster omhoog 
of omlaag gaat.

6 Zelfreinigingsfunctie
Dit wordt aangegeven wanneer de zelfreiniging bezig 
is.

7 Ontdooien
Dit wordt aangegeven wanneer het ontdooien bezig 
is tijdens de verwarmingswerking.

8 Gebruiksklaar
Deze aanduiding verschijnt op sommige modellen. 

9 Verwarming gebruiksklaar (de binnenventilator 
stopt wanneer dit wordt aangegeven)
Dit verschijnt voordat de verwarming begint of tijdens 
het ontdooien.

10 Geen functie
Dit verschijnt wanneer er een toets wordt ingedrukt 
maar er geen bijbehorende functie is.

11 FROST PROTECT functie (vriespreventie)
Dit verschijnt wanneer de vriespreventiefunctie werkt.

12 Cijferaanduiding
De hier getoonde cijfers geven de temperatuur aan, 
de volgorde van de storingen die zich hebben 
voorgedaan en de codenummers voor het instellen 
van de functies.

13 Afstandsbedieningssensor
Dit verschijnt wanneer de afstandsbedieningssensor 
wordt gebruikt.

14 Binnentemperatuur
Dit verschijnt wanneer de cijferaanduiding de 
temperatuur van de inlaatlucht toont.

15 Ingestelde temperatuur
Dit verschijnt wanneer de cijferaanduiding de 
ingestelde temperatuur toont.

16 Centrale besturing
Dit verschijnt wanneer er door een centrale 
stuureenheid beperkingen voor de toetsbediening 
worden opgelegd of wanneer er in het programma 
voor de huidige functie beperkingen voor de 
toetsbediening zijn ingesteld.

17 Energiebesparing
Dit verschijnt wanneer er energiebesparingsfunctie 
wordt ingesteld of uitgevoerd.

18 Ventilatorwerking
Dit verschijnt wanneer de ventilator is ingeschakeld.

19 Cijferaanduiding
Hier worden de nummers van de binnenapparaaten 
of de volgnummers van de geplande functies 
aangegeven.

20 Aanduiding van de uitblaassnelheid
Hier wordt de gekozen snelheid van de luchtstroom 
aangegeven.

21 TEST
Dit verschijnt tijdens het proefdraaien van het toestel.

22 SETTING
Dit verschijnt tijdens het instellen van de juiste tijd, 
een programma of de schakelklok.

23 ERROR (fout)
Dit verschijnt wanneer er een fout in het ingestelde 
programma is.

24 Onderhoud
Dit verschijnt tijdens het verrichten van onderhoud.

25 Inspectie
Dit verschijnt wanneer zich een probleem heeft 
voorgedaan.

26 Timerfunctie-aanduiding
Dit toont de functie die is gekozen wanneer er een 
functie op schema of een timerfunctie is ingesteld.

27 Cijferaanduiding
Dit toont de huidige kloktijd, de programmalooptijd en 
de timer-uitvoertijd.

131 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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28 Werkingsreservering 
Dit verschijnt voor de dagen van de week waarvoor 
programma’s zijn ingesteld.

29 Weekdagaanduiding

30 Speciale vrije dag 
Dit verschijnt voor een dag van de week die is 
ingesteld als speciale vrije dag.

31 Dagpijltje 
Dit verschijnt bij de huidige dag van de week of bij de 
dag waarvoor een programma is ingesteld.

Bedieningstoetsen

32 ON/OFF-toets (aan/uit)
Even nadat u op deze toets drukt, begint de werking, 
en de werking stopt weer kort nadat u opnieuw op de 
toets drukt.

33 FAN-toets (ventilator)
Met deze toets kiest u de stand voor de gewenste 
luchtsnelheid.

34 MODE-toets (werkingsstand)
Hiermee kiest u de gewenste werkingsstand.

35 VENT-toets (ventilator)
Gebruik deze toets als er een ventilator of ander 
apparaat, los bijgekocht, is aangesloten.

36 LOUVER-toets (ventilatieramen)
Hiermee kiest u de ventilatieramen wanneer u de 
uitblaasrichting voor elk ventilatieraam afzonderlijk 
wilt instellen of wanneer u de ventilatieramen vast 
instelt.

37 UNIT-toets (eenheid)
Hiermee kiest u de binnenapparaat om te bedienen, 
als u met een enkele afstandsbediening een aantal 
binnenapparaaten kunt bedienen.

38 SAVE-toets (energiebesparing)
Deze gebruikt u voor het beperken van het 
energieverbruik.

39 SWING/FIX-toets (bewegen/vergrendeld)
Hiermee kiest u de gewenste uitblaasrichting of de 
zwenkbeweging.

40 TIME-toetsen (tijdkeuze)
Gebruik deze voor het instellen van de juiste tijd of 
voor het instellen van de tijdsduur van de werking.

41 CL-toets (wissen)
Gebruik deze voor het wissen van de instellingen 
voor een programma (voor werking op schema of 
een timerfunctie) die niet nodig zijn.

42 SET-toets (instellen)
Gebruik deze voor het invoeren van de instellingen 
voor een programma (voor werking op schema of 
een timerfunctie) dat u instelt.

43 TEST-toets
Deze toets dient voor onderhoud.
* Deze toets wordt gewoonlijk niet gebruikt.

44 FLT.RESET-toets (filter terugstellen)
Hiermee stelt u de filteraanduiding terug (zodat die 
dooft).

45 DAY-toets (dagkeuze)
Hiermee kiest u de gewenste dag van de week bij het 
instellen van de klok of een programma.

46 PROGRAM-toets (programma)
Met deze toets begint en beëindigt u de programma-
instellingen voor de werking op schema.

47 Roostertoets
Hiermee kiest u voor hoger of lager stellen van het 
rooster.

48 SCHEDULE-toets (schema)
Gebruik deze voor het uitvoeren of annuleren van de 
werking op schema of voor het ON of OFF (aan of uit) 
schakelen van timerfuncties.

49 TEMP-toetsen (temperatuurkeuze)
Druk op de  en  toetsen om de temperatuur 
naar wens in te stellen.
* Met deze toetsen kunt u ook het rooster hoger of 

lager stellen, bij gebruik van de roosterinstelling.
50 ON-lampje (aan)

Dit lampje brandt wanneer het toestel aan staat. Het 
knippert wanneer er een probleem is of wanneer een 
beveiligingsfunctie is ingeschakeld.

32
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Instellen van de huidige dag van de week en de juiste tijd

• Voor het gebruik stelt u de juiste tijd en de dag van de 
week in.

• Het instellen van de weekdag en de juiste tijd is altijd 
mogelijk, ongeacht of de airconditioner werkt of is 
uitgeschakeld.
* De airconditioner blijft ingeschakeld (in werking) 

terwijl u de instellingen maakt voor de dag van de 
week en de juiste tijd.

• De normale werking van de airconditioner of een 
programma voor werking op schema is wel instelbaar 
zonder dat de dag van de week en de juiste tijd in te 
stellen, maar de werking op schema kan dan niet 
worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van enige 
werking op schema moeten in elk geval de dag van de 
week en de juiste tijd zijn ingesteld.

• Bij de oorspronkelijke aflevering van deze 
afstandsbediening vanaf de fabriek staat de 
tijdsaanduiding ingesteld op een 24-uurs cyclus 
(uitgangsstand), maar u kunt deze desgewenst 
wijzigen in een 12-uurs cyclus (met AM/PM).
* Als u een 12-uurs cyclus wilt gebruiken, volgt u de 

aanwijzingen onder "Keuze van de 
afstandsbedieningsfuncties".

* In deze gebruiksaanwijzing wordt in voorbeelden en 
de beschrijving een 24-uurs cyclus aangehouden.

Voorbereidingen

Schakel de aardlekschakelaar in.
• Bij inschakelen van de stroom verschijnt er een 

scheidingslijn op het scherm van de 
afstandsbediening.
* Na inschakelen van de stroom knippert ongeveer 

een minuut lang de aanduiding  op het 
LCD-scherm en dan heeft geen van de toetsen van 
de afstandsbediening enig effect.

1 Houd toets  (48) tenminste 
4 seconden lang ingedrukt.
• Het scherm schakelt over naar 

het instelscherm voor de 
weekdag/tijd.

• Alle aanduidingen op het LCD-
scherm knipperen.

2 Druk enkele malen op toets  (45) en stel in op 
de huidige dag van de week.
• Verplaats het dagpijltje  naar de plaats boven de 

huidige dag van de week.
• Het LCD-scherm blijft knipperen.

3 Druk op de TIME-toetsen  en  (40) en stel in 
op de huidige juiste tijd.
• Bij elke druk op toets  (40) springt de 

tijdsaanduiding een minuut vooruit.
• Bij elke druk op toets  (40) gaat de 

tijdsaanduiding een minuut terug.
• Bij ingedrukt houden van toets  of  springt 

de tijdsaanduiding vooruit of terug in sprongen van 
10 minuten.

• Het LCD-scherm blijft knipperen.

4 Druk op de toets  (42) om terug te keren naar 
het oorspronkelijke scherm.

• Zodra u op deze toets drukt, begint de klok te lopen. 
(Doe dit dus tegelijk met het tijdsignaal van radio of tv.)

• De aanduiding  verdwijnt uit het LCD-
scherm.

• Nadat de klok is ingesteld, blijft het LCD-scherm 
verlicht, maar alleen de dubbele punt (" ") blijft 
knipperen.

<Knippert>
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Juiste bedieningshandelingen

De functies kunnen verschillen per model en systeem.

• Volg de onderstaande aanwijzingen voordat u de 
afstandsbediening de eerste keer gebruikt en 
wanneer u de instellingen wijzigt.

• Nadat u deze stappen hebt gevolgd, begint de 
werking met de gemaakte instellingen, met een 
simpele druk op toets  (32).

Voorbereidingen

Schakel de aardlekschakelaar in.
• Bij inschakelen van de stroom verschijnt er een 

scheidingslijn op het scherm van de 
afstandsbediening.
* Na inschakelen van de stroom knippert ongeveer 

een minuut lang de aanduiding  op het 
LCD-scherm en dan heeft geen van de toetsen van 
de afstandsbediening enig effect.

Opmerkingen
• Schakel de aardlekschakelaar niet uit gedurende 

het gehele seizoen dat u het 
afstandsbedieningssysteem gebruikt.

• Als het afstandsbedieningssysteem geruime tijd 
lang niet is gebruikt, schakelt u de 
aardlekschakelaar in, tenminste 12 uur voordat u de 
apparatuur gaat gebruiken.

Starten van de werking

1 Druk op toets  (32) om de werking te 
starten.
• Het ON-lampje licht op en de werkingsgegevens 

worden op het LCD-scherm aangegeven.

2 Druk op toets  (34) en kies de gewenste 
werkingsstand.
• Telkens wanneer u op deze toets drukt, verspringt 

de functie-aanduiding in de onderstaande 
volgorde.

• Druk niet meer op de toets wanneer het symbool 
behorend bij de gewenste functie oplicht.

3 Druk op toets  (32) wanneer u de werking 
wilt stoppen.
• Het ON-lampje dooft en de werkingsdetails 

verdwijnen van het LCD-scherm. (De kaderlijnen 
blijven echter wel aangegeven.)

• Voordat de werking stopt, wordt de 
zelfreinigingsfunctie gestart, als de airconditioner 
langer dan 10 minuten in de Auto-stand (tijdens het 
koelen), in de koelstand of de droogstand heeft 
gewerkt.
* Nadere bijzonderheden over de 

zelfreinigingsfunctie vindt u in het hoofdstuk 
"Zelfreinigingsfunctie".

Wijzigen van de uitblaassnelheid

1 Druk op toets  (33) en kies de gewenste 
uitblaassnelheid.
• Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de 

uitblaassnelheid, in de onderstaande volgorde.
• Druk niet meer op de toets wanneer het symbool 

behorend bij de gewenste uitblaassnelheid oplicht.

* Als tijdens het verwarmen de kamers niet snel 
genoeg opwarmen met de lage uitblaassnelheid, 
schakelt u dan over naar de gemiddelde of hoge 
snelheid.

* De automatisch geregelde uitblaassnelheid is 
niet te kiezen tijdens de ventilatiewerking.

Wijzigen van de temperatuur

1 Druk op de TEMP-toetsen  en  (49) en kies 
de gewenste temperatuur.
• Indrukken van toets  (49) verlaagt de 

temperatuur in het cijfervenster; en indrukken van 
toets  (49) verhoogt de aangegeven 
temperatuur.

• De temperatuur is niet instelbaar tijdens de 
ventilatiewerking.

Werkwijze voor normale bediening

Automatisch

Ventileren DrogenKoelen

Verwarmen

Automatische 
uitblaassnelheid

Lage 
uitblaassnelheid

Gemiddelde 
uitblaassnelheid

Hoge 
uitblaassnelheid
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De functies kunnen verschillen per model en systeem.

• Voor het meest effectief koelen of verwarmen kunt u 
beter de stand van de ventilatieramen wijzigen, bij 
keuze voor koelen of verwarmen.

• Warme lucht stijgt naar het plafond en blijft daar 
hangen, terwijl koude lucht daalt naar de vloer en zich 
daar verzamelt.

 VOORZICHTIG
• Voor het koelen stelt u de ventilatieramen in op 

een horizontale uitblaasrichting. 
Als u gaat koelen met de ventilatieramen omlaag 
gericht, kan er daarop en rond de uitblaasopening 
vocht uit de lucht condenseren en als druppels 
omlaag vallen.
* Zie voor nadere bijzonderheden de 

gebruiksaanwijzing van de airconditioner.

Wijzigen van de uitblaasrichting

1 Druk tijdens de werking op toets  (39) en kies 
de gewenste uitblaasrichting.
• Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de 

uitblaasrichting, in de onderstaande volgorde.
• Druk niet meer op de toets wanneer het symbool 

behorend bij de gewenste uitblaasrichting oplicht.
* De uitblaasrichtingen 4 en 5 worden niet 

aangegeven tijdens het koelen of het drogen.
* Het kan niet altijd mogelijk zijn om 

uitblaasrichting 1 te kiezen nadat de 
uitblaasrichting willekeurig is geweest. In dat 
geval wacht u 2 seconden en dan drukt u 
nogmaals op toets  (39).

Zwenkbeweging van de ventilatieramen starten

1 Tijdens de werking drukt u 
op toets  (39) en kiest u 
het rechts aangegeven 
symbool.
• Als u de toets dan indrukt vanuit de 

omlaagblazende stand, licht het rechts 
aangegeven symbool op om de uitblaasrichting 
aan te geven.

Zwenkbeweging van de ventilatieramen stoppen

1 Terwijl de ventilatieramen zwenken, 
drukt u op toets  (39) zodra de 
ventilatieramen in de gewenste stand 
staan.
• Het rechts aangegeven symbool licht op om de 

uitblaasrichting aan te geven.
* De ventilatieramen kunnen niet in de 

omlaagblazende stand worden vastgezet tijdens 
het koelen of het drogen. Ook al drukt u op de 
toets bij de omlaagblazende stand, de 
ventilatieramen zullen dan de zwenkbeweging 
pas stoppen bij de derde stand van bovenaf.

* Betreffende toets  (37)
• Wanneer er meerdere binnenapparaaten worden 

bediend met een enkele afstandsbediening, kunt u 
met deze toets een enkele binnenapparaat kiezen 
om de uitblaasrichting voor die eenheid te regelen.

• Als u de uitblaasrichting voor elk van de eenheden 
afzonderlijk wilt instellen, drukt u op toets  (37) en 
laat u het nummer van een van de apparaten uit de 
groep in het cijfervenster verschijnen. Wijzig nu de 
uitblaasrichting voor de aangegeven 
binnenapparaat.

• Als er geen nummer van een binnenapparaat wordt 
aangegeven in het cijfervenster, zal de ingestelde 
uitblaasrichting gelden voor alle binnenapparaaten.

De functies kunnen verschillen per model en systeem.

• Dit is een verwarmingsfunctie die speciaal bestemd is 
voor gebruik in koude streken, om de 
binnentemperatuur constant te houden terwijl u weg 
bent.

• Voor het gebruik van deze functie is een applicatie-
stuurinstelling vereist. Raandpleeg uw handelaar of 
een hierin gespecialiseerde onderhoudsdienst.
* Zie voor nadere bijzonderheden de 

gebruiksaanwijzing van de airconditioner.

Instellen van de uitblaasrichting

SWING 
(zwenkbeweging)

Willekeurig

1 2 3 4 5

Vriespreventie
(verwarmen tot 8°C)
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Instellen van de vriespreventie

1 Druk tijdens het verwarmen op toets  (49).
• Druk meermalen op de toets of houd deze 

ingedrukt totdat er " " wordt aangegeven in het 
cijfervenster.

2 Houd nu de TEMP-toets  (49) tenminste 
4 seconden lang ingedrukt.
• Wanneer u op deze toets drukt, verandert de 

aanduiding in het cijfervenster van " " in " ", en 
licht de aanduiding  op.

• Dan start de vriespreventiefunctie.

Uitschakelen van de vriespreventie

1 Druk op de TEMP-toets  (49) terwijl de 
vriespreventie werkt.
• Wanneer u op deze toets drukt, dooft de 

aanduiding  en verandert de aanduiding in het 
cijfervenster van " " in " ".

• Dan begint de normale verwarmingswerking. De 
temperatuurinstelling is 18°C, dus druk nu op de 
TEMP-toets  (49) en kies de gewenste 
temperatuur.

De functies kunnen verschillen per model en systeem.

• Tijdens deze werking zal de maximale stroomsterkte 
beperkt zijn.
* Zie voor nadere bijzonderheden de 

gebruiksaanwijzing van de airconditioner.

Beginnen met energiebesparing

1 Druk tijdens de normale werking op toets  
(38).
• De energiebesparing begint, zodat de maximale 

stroomsterkte wordt beperkt, en de aanduiding 
voor energiebesparing  licht op.

2 Om de energiebesparing te stoppen, drukt u 
nogmaals op toets  (38).
• De aanduiding voor energiebesparing  verdwijnt 

en de normale werking begint.

De functies kunnen verschillen per model en systeem.

• Wanneer de werking van de airconditioner is gestopt 
na automatisch (koelen), drogen of koelen, treedt 
deze functie in werking om de binnenapparaaten met 
de ventilator van binnen droog te blazen en schoon te 
houden.
* Zie voor nadere bijzonderheden de 

gebruiksaanwijzing van de airconditioner.

1 De zelfreinigingsfunctie start automatisch 
wanneer de airconditioner wordt gestopt na 
tenminste 10 minuten te zijn gebruikt voor 
automatisch (koelen), drogen of koelen.
• Het ON-lampje dooft, de aanduiding voor stoppen 

verschijnt op het LCD-scherm en de aanduiding 
voor zelfreiniging  licht op.

• Hoe lang het zelfreinigen duurt, is afhankelijk van 
de duur van de werking voor het uitschakelen.

2 Om de zelfreiniging te stoppen, drukt u tweemaal 
kort achtereen op toets  (32).
• De aanduiding voor zelfreiniging  dooft en het 

zelfreinigen stopt.

Energiebesparing

Zelfreinigingsfunctie

Werkingsduur voor 
uitschakelen

Duur van de 
zelfreinigingsfunctie

Minder dan 10 minuten Geen zelfreiniging
Meer dan 10 minuten 

maar minder dan een uur
1 uur

1 uur of meer 2 uren
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De functies kunnen verschillen per model en systeem.

* Zie voor nadere bijzonderheden de 
gebruiksaanwijzing van de airconditioner.

Bediening

1 Houd de roostertoets  (47) tenminste 
4 seconden lang ingedrukt.
• Op het scherm verschijnt de aanduiding voor 

rooster omhoog/omlaag, en de binnenapparaaten 
stoppen met werken.

• De aanduidingen voor filter , rooster op/neer  
en de cijfers knipperen.
* De aanduiding voor "geen functie"  verschijnt 

wanneer het rooster niet is aangesloten of wanneer 
de regelinstellingen niet juist zijn gemaakt.

2 Druk op toets  (37) en kies de binnenapparaat 
waarvoor u het rooster wilt instellen.
• Telkens wanneer u op de toets drukt, verspringt het 

toestelnummer in het cijfervenster.
* De ventilator van de gekozen binnenapparaat 

gaat draaien en de ventilatieramen zwenken.

3 Druk op TEMP-toets  of  (49) om het rooster 
omhoog/omlaag te bewegen.
• Wanneer u toets  (49) indrukt, gaat het op/neer-

rooster langzaam omlaag; en wanneer u toets  
(49) indrukt, gaat het op/neer-rooster omhoog.

• Als het op/neer-rooster tijdens het omlaag 
bewegen een obstakel raakt, stopt het.

• Enkele seconden nadat het op/neer-rooster 
omhoog is gegaan en netjes in de luchtinlaat is 
geborgen, stopt de motor.
* De ventilatieramen zwenken terwijl het rooster 

omhoog of omlaag beweegt.
* Bij het opbergen van het rooster binnenin het 

paneel wordt de opbergbeweging driemaal 
herhaald, om te verzekeren dat het rooster goed 
is opgeborgen.

4 Druk op toets  (32) om het op/neer-rooster 
te stoppen.
• De stijgende of dalende beweging van het op/neer-

rooster stopt dan.
• Als u niet op toets  (32) drukt en het rooster 

dus omlaag blijft bewegen, zal het automatisch 
stoppen wanneer het gedaald is over de ingestelde 
afstand.
* Om over te schakelen van omhoog naar omlaag 

of andersom, stopt u eerst de beweging van het 
op/neer-rooster en dan schakelt u over.

5 Druk op de roostertoets  (47).
• De roosterbeweging wordt uitgeschakeld.
• De aanduidingen voor filter , rooster op/neer  

en de cijfers doven, en de aanduiding  
knippert.
* Terwijl de aanduiding  knippert, heeft 

geen van de toetsen van de afstandsbediening 
enig effect.

De functies kunnen verschillen per model en systeem.

• Een nadere beschrijving van de volgende instellingen 
vindt u in de gebruiksaanwijzing van de airconditioner.
– Wijzigen van de zwenkbeweging
– Vastzetten of loszetten van de ventilatieramen
– Wijzigen van de instellingen voor energiebesparing

Bediening van het rooster Details van de instellingen
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Werking op schema

• Met deze afstandsbediening kunt u een 
werkingsschema voor een gehele week instellen.

• Voor elke dag van de week kunt u acht 
bedieningsfuncties (van 01 t/m 08) instellen in een 
werkingsschema (programma-instellingen).
– De volgende functies zijn in uw programma in te 

stellen:
a. Werkingstijd
b. Werkingsstart/stop
c. Werkingsstand
d. Temperatuurinstelling (vriespreventie)
e. Beperkingen voor toetsbediening
f. Energiebesparing

• Bij een bedieningsschema wordt de airconditioner 
ingeschakeld op het ingestelde tijdstip in het door u 
samengesteld programma.

• De werkingstijd in instelbaar in stapjes van 1 minuut.
* Beperkingen voor toetsbediening

Deze functie zorgt dat er geen toetsbediening kan 
plaatsvinden zolang er een bedieningsschema 
wordt uitgevoerd. Voor het gebruik van deze functie 
leest u "Keuze van de afstandsbedieningsfuncties" 
en wijzigt u de instellingen alvorens u doorgaat met 
de hieronder beschreven programma-instellingen. 
De uitgangsstand (fabrieksinstelling) legt geen 
beperkingen op aan de toetsbediening.

* Energiebesparing
De energiebesparingsfunctie is niet voor alle 
modellen en systemen beschikbaar. Om uit te 
vinden of de functie al dan niet aanwezig is, 
raadpleegt u uw handelaar of een deskundige met 
ervaring in deze modellen.

* Omtrent de "Continue xx" (doorgaan met xx) 
instelling
De "Continue" instelling kan worden bepaald voor 
de werkingsstart/stop, de werkingsfunctie en de 
temperatuurinstellingen. Met deze instelling zorgt u 
dat de huidige werking van de binnenapparaaten 
doorgaat. 

* "Continue" (doorgaan) wordt ingesteld in het 
beginscherm voor elk programmanummer, dus bij 
het bovenstaande bedieningsvoorbeeld zal het niet 
nodig zijn iets in te voeren voor de werkingsstart/
stop en de werkingsfunctie.

* Deze functie werkt niet als de "timerfunctie" of "geen 
timerfunctie" is gekozen volgens de stappen 
beschreven onder "Keuze van de 
afstandsbedieningsfuncties".

• Volg de onderstaande aanwijzingen voor het 
samenstellen van een werkingsschema (programma-
instellingen).
* Programma’s zijn altijd in te stellen, ongeacht of de 

airconditioner is ingeschakeld of uitgeschakeld.
* Terwijl u deze stappen uitvoert, zal een werkende 

airconditioner gewoon doorgaan met de normale 
werking.

1 Druk op toets  (46).
• Het scherm schakelt over naar het programma-

invoerscherm.
• Alle aanduidingen op het LCD-scherm gaan 

knipperen.

2 Druk op toets  (45).
• Druk enkele malen op de toets om het dagpijltje  

te verplaatsen tot boven de dag van de week 
waarop u de werking op schema wilt laten 
plaatsvinden.

3 Druk op toets  (42).
• Leg de dag van de week vast waarop u de werking 

op schema wilt laten plaatsvinden.
• De aanduiding van de weekdagen en het dagpijltje 

 stoppen met knipperen en blijven verlicht.

4 Druk op toets  (37).
• Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert het 

nummer in het cijfervenster in de onderstaande 
volgorde.

• Druk niet meer op de toets wanneer het nummer 
dat u wilt programmeren knippert op het scherm.

* Meer over de onderdelen in vierkante haken 
vindt u onder het hoofdje "Aanpassen van de 
werkingsprogramma’s".

5 Druk op toets  (42).
• Het programmanummer in het cijfervenster stopt 

met knipperen en blijft verlicht.

6 Druk op de TIME-toetsen  en  (40).
• Stel de werkingstijd in. Deze tijd moet worden 

ingesteld.
• De stappen hiervoor zijn dezelfde als voor het 

instellen van de juiste tijd.
* Na het instellen van de tijd hoeft u niet op toets 

 (42) te drukken. Alle onderdelen zullen 
samen worden ingevoerd in stap 8.

Instellen van een werkingsprogramma
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7 Kies de gewenste werking die moet plaatsvinden 
op het tijdstip gekozen in stap 6.

* De instellingen zijn te maken in elke gewenste 
volgorde.

De functies kunnen verschillen per model en 
systeem.

I. Keuze en vastleggen van de werking/stop
Telkens wanneer u op toets  (48) drukt, 
veranderen de aanduidingen voor de timerfunctie 
in de onderstaande volgorde. Druk niet meer op 
de toets wanneer de gewenste werking knippert 
op het scherm. 

II. Keuze en vastleggen van de werkingstand
Telkens wanneer u op toets  (34) drukt, 
verandert de aanduiding in het 
werkingsstandvenster (1) in de onderstaande 
volgorde. Druk niet meer op de toets wanneer de 
werkingsstand knippert op het scherm.

III. Instellen van de temperatuur
Telkens wanneer u op TEMP-toetsen  en  
(49) drukt, verandert de aanduiding in het 
cijfervenster in de onderstaande volgorde. Druk 
niet meer op de toets wanneer de gewenste 
temperatuur knippert op het scherm.

IV.Instellen van de beperking voor de toetsbediening
• Telkens wanneer u op toets  (34) drukt terwijl 

u toets  (43) ingedrukt houdt, gaat de 
aanduiding voor centrale besturing knipperen of 
dooft die, om en om. Om de beperking voor de 
toetsbediening in te stellen, zorgt u dat de 
aanduiding knippert.
* Toets  (32), toets  (34) en de TEMP-

toetsen  en  (49) zijn de toetsen waarvan 
de bediening zal worden beperkt door deze 
instelling. Nadere details hierover vindt u onder 
"Keuze van de afstandsbedieningsfuncties".

V. Instellen van de energiebesparing
Telkens wanneer u op toets  button (38) 
drukt, veranderen de cijferaanduiding en de 
aanduiding  voor energiebesparing in de 
onderstaande volgorde. Druk niet meer op de 
toets wanneer de gewenste 
energiebesparingsfunctie (modus 0 tot 3) op het 
scherm knippert.

8 Druk op toets  (42), en voer alle onderdelen 
van stappen I t/m V hierboven in, tezamen met de 
werkingstijd.
• De aanduiding van alle instellingen stopt met 

knipperen en blijft verlicht.

9 Daarnaast:
I. Voor het maken van instellingen voor een ander 

programmanummer voor dezelfde dag van de 
week, herhaalt u de handelingen vanaf stap 4.

II. Om door te gaan naar een andere dag van de 
week om daarvoor een programma in te voeren, 
herhaalt u de handelingen vanaf stap 2.

10 Tenslotte drukt u op toets  (46) om terug te 
keren naar het oorspronkelijke uitgangsscherm.
• De gekozen dag van de week wordt onderstreept 

aangegeven.

Werking 
voortzetten

(Geen aanduiding)

Werking 
stoppen

Werking 
starten

Automatisch

Werkingsstand

Verwarmen Drogen

(Geen 
aanduiding)

Ventileren Koelen

 of  

 4 seconden of 
langer indrukken

 4 seconden of langer indrukken

Vriespreventie

Energie-
besparings-

functie
Beschrijving

Modus 0 Geen energiebesparing
Modus 1 Energiebesparing met 75% bovengrens
Modus 2 Energiebesparing met 50% bovengrens
Modus 3 Compressor stopt

Modus 0 Modus 1 Modus 2 Modus 3
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Voorbeeld van programma-invoer
Voor programma 01 voor woensdag, wordt er "7:00", "ON", 
"verwarming", "25°C", "beperking voor toetsbediening 
ingeschakeld", "energiebesparing" en "modus 1" ingesteld.

• Uitgangsscherm (tijdinstelling/werking gestopt)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Voorbeeld voor het instellen van een 
werkingsprogramma

• Druk op toets  (46), om het scherm over te 
schakelen naar het invoerscherm.

• Alle aanduidingen in het invoerscherm knipperen.

• Druk op toets  (45) en verplaats het dagpijltje 
 naar de positie boven "WE" (voor woensdag).

• Druk op toets  (42) en voer de dag van de 
week in.

• De aanduiding van de weekdagen en het dagpijltje 
 stoppen met knipperen en blijven verlicht.

• Druk enkele malen op toets  (37) en laat in het 
cijfervenster het programmanummer verschijnen 
waar de instellingen voor moeten gelden.

• Druk op toets  (42) en voer het 
programmanummer in.

• Het cijfervenster stopt met knipperen en blijft 
verlicht.

• Druk op de TIME-toetsen  en  (40) en 
stel de werkingstijd in.

• Als u de toetsen langer dan vier seconden 
ingedrukt houdt, loopt de tijd vooruit of terug in 
stappen van 10 minuten.

I. Keuze en vastleggen van de werking/stop
Druk op toets  (48) totdat er  gaat 
knipperen op het scherm.

II. Keuze en vastleggen van de werkingstand
Druk op toets  (34) totdat er  gaat 
knipperen op het scherm.

III. Instellen van de temperatuur
Druk op de TEMP-toetsen  en  (49) 
totdat er "25" knippert in het cijfervenster.

IV.Instellen van de beperking voor de 
toetsbediening
Druk op toets  (34) terwijl u toets  
(43) ingedrukt houdt, totdat er  
knippert op het scherm.

V. Instellen van de energiebesparingsfunctie
Druk op toets  (38) totdat er  gaat 
knipperen op het scherm.

• Druk op toets  (42) om de 
werkingsinstellingen in te voeren.

• Met uitzondering van  stoppen nu alle 
aanduidingen met knipperen en blijven verlicht.

• Wanneer u tenslotte op toets  (46) drukt, 
dooft aanduiding  en verschijnt weer 
het oorspronkelijke uitgangsscherm.

• De gekozen dag van de week wordt onderstreept 
aangegeven.
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Uitvoeren van de werking op schema

• Controleer eerst op het scherm van de ingeschakelde 
afstandsbediening of de huidige weekdag en de 
kloktijd juist zijn ingesteld. 
Werking op schema kan niet worden uitgevoerd 
wanneer de aanduiding van de weekdag, het 
dagpijltje  en het cijfervenster nog knipperen.

• Stel tenminste één werkingsprogramma in.
Controleer of er tenminste één werkingsreservering 

 wordt aangegeven onder de dag van de week op 
het scherm van de afstandsbediening.

1 Druk op toets  (48).
• Alhoewel het eerst gedoofd was in het 

timerfunctiescherm, gaat nu het rechts 
getoonde symbool knipperen.

2 Druk op toets  (42) binnen 5 seconden na het 
voltooien van stap 1.
• Het symbool in het timerfunctiescherm stopt met 

knipperen en blijft verlicht.

Annuleren van de werking op schema

1 Druk op toets  (48).
• Het symbool in het timerfunctiescherm blijft niet 

verlicht, maar gaat knipperen.

2 Druk op toets  (41) binnen 5 seconden na het 
voltooien van stap 1.
• Het symbool in het timerfunctiescherm stopt met 

knipperen en dooft.

• Er kan een storing zijn opgetreden als de aanduiding 
 voor fout 3 seconden lang blijft oplichten 

tijdens de werking op schema of terwijl er een 
programma voor werking op schema wordt ingevoerd. 
Controleer wat het probleem is en los het op.

1 Als er op toets  (42) is gedrukt tijdens het 
uitvoeren van een werking op schema:
• De huidige weekdag en/of de juiste tijd zijn nog niet 

ingesteld. Verricht het instellen van de juiste tijd.
• Er is geen programma ingesteld. Voer een 

programma voor de werking in.

2 Als er op toets  (42) is gedrukt tijdens het 
invoeren van een programma:
• De ingestelde tijden overlappen elkaar. Wijzig een 

van de ingestelde tijden.

• Programma’s zijn te controleren via het programma-
invoerscherm.

1 Druk op toets  (46).
• Het scherm schakelt over naar het programma-

invoerscherm.
• Het gehele LCD-scherm knippert.

2 Druk op toets  (45).
• Druk enkele malen op de toets om het dagpijltje  

te verplaatsen tot boven de dag van de week 
waarvoor u het programma wilt controleren.

3 Druk op toets  (42).
• Voer de dag van de week in waarvoor u het 

programma wilt controleren.
• De weekdagaanduiding en het dagpijltje  

stoppen met knipperen en blijven verlicht.

4 Druk op toets  (37).
• Telkens wanneer u op de toets drukt, verspringen 

het programmanummer en het bewerkingstype in 
het cijfervenster, in de nummervolgorde.

• Zorg dat het nummer van het te controleren 
programma verschijnt en controleer de instellingen 
van het programma.
* Als u nu niet op toets  (42) drukt, vervalt de 

toetsbediening, zodat de programma-instellingen 
ongewijzigd intact blijven.

5 Na het voltooien van de controle drukt u op toets 
 (46) om terug te keren naar het 

oorspronkelijke uitgangsscherm.

Instelling voor werking op schema

Foutmeldingen

Bediening voor programmacontrole
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• Bij het instellen van werkingsprogramma’s kunnen de 
reeds geprogrammeerde instellingen voor andere 
weekdagen worden gekopieerd naar een nieuw 
gekozen dag van de week.
* De programma-instellingen kunnen altijd worden 

gekopieerd, ongeacht of de airconditioner is 
ingeschakeld of uitgeschakeld.

Kopiëren van de programma-instellingen

1 Druk op toets  (46). 
• Het scherm schakelt over naar het programma-

invoerscherm.
• Het gehele LCD-scherm knippert.

2 Druk op toets  (45).
• Druk enkele malen op de toets totdat het dagpijltje 

 staat boven de weekdag waarvan u de 
programma-instellingen wilt kopiëren.

3 Druk op toets  (42).
• Voer de weekdag van het te kopiëren programma in.
• De weekdagaanduiding en het dagpijltje  

stoppen met knipperen en blijven verlicht.

4 Druk op toets  (37).
• Druk enkele malen op deze toets 

totdat er "PG-CP" (zoals rechts 
aangegeven) verschijnt in het 
cijfervenster.
* PG-CP .....  PROGRAM-COPY

5 Druk op toets  (42).
• De aanduiding " " stopt met knipperen en blijft 

verlicht.
• De dag van de week waarbij het dagpijltje  

oplicht, wordt de bron van de te kopiëren gegevens.

6 Druk nogmaals op toets  (45).
• Druk enkele malen op de toets om het dagpijltje  

te verplaatsen naar de weekdag die de 
bestemming voor het kopiëren wordt.

• Het dagpijltje  knippert terwijl u de bestemming 
voor het kopiëren kiest.

7 Druk op toets  (42).
• De instellingen van de weekdag die u als bron hebt 

gekozen, worden gekopieerd naar de weekdag van 
bestemming.

• Het knipperende dagpijltje  bij de dag van 
bestemming blijft nu verlicht om de reservering van 
de instellingen aan te geven.
* Bij het kopiëren worden eventuele bestaande 

instellingen overschreven.
Houd er rekening mee dat de bestaande 
instellingen van de kopieerbestemming 
verdwijnen zodra u op toets  (42) drukt.

8 Om door te gaan met kopiëren, herhaalt u de 
stappen 4 t/m 7.

9 Tenslotte drukt u op toets  (46) om terug te 
keren naar het oorspronkelijke uitgangsscherm.

• Werkingsprogramma’s die niet meer nodig zijn kunt u 
op twee manieren wissen (annuleren).
1.U kunt alle programma’s voor een bepaalde dag van 

de week wissen.
2.U kunt slechts een enkel programma van een 

bepaalde weekdag wissen.
* De programma-instellingen zijn altijd te wissen, 

ongeacht of de airconditioner is ingeschakeld of 
uitgeschakeld.

Wissen van de programma-instellingen

Wissen van alle programma’s voor een bepaalde 
dag van de week

1 Druk op toets  (46).
• Het scherm schakelt over naar het programma-

invoerscherm.
• Het gehele LCD-scherm knippert.

2 Druk op toets  (45).
• Druk enkele malen op de toets om het dagpijltje  

te verplaatsen naar de weekdag waarvan u de 
programma’s wilt wissen.

3 Druk op toets  (42).
• Voer de dag van de week in waarvoor u de 

programma’s wilt wissen.
• De weekdagaanduiding en het dagpijltje  

stoppen met knipperen en blijven verlicht.

4 Druk op toets  (37).
• Druk enkele malen op deze toets 

totdat er "PG-CL" (zoals rechts 
aangegeven) verschijnt in het 
cijfervenster.
* PG-CL ...... PROGRAM-CLEAR

5 Druk op toets  (42).
• De instellingen van alle programma’s die voor die 

weekdag zijn ingesteld worden nu gewist 
(geannuleerd) en het scherm toont dan knipperend 
dat er geen programma’s zijn ingesteld.
* Houd er rekening mee dat eenmaal gewiste 

instellingen niet kunnen worden hersteld.

6 Om door te gaan met wissen, herhaalt u de 
stappen 2 t/m 5.

7 Tenslotte drukt u op toets  (46) om terug te 
keren naar het oorspronkelijke uitgangsscherm.

Aanpassen van de werkingsprogramma’s 
(instructies voor kopiëren)

Aanpassen van de werkingsprogramma’s 
(instructies voor wissen)
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Wissen van een enkel programma voor een 
bepaalde dag van de week

1 Druk op toets  (46).
• Het scherm schakelt over naar het programma-

invoerscherm.
• Het gehele LCD-scherm knippert.

2 Druk op toets  (45).
• Druk enkele malen op de toets om het dagpijltje  

te verplaatsen naar de weekdag waarvan u een 
programma wilt wissen.

3 Druk op toets  (42).
• Voer de dag van de week in waarvoor u een 

programma wilt wissen.
• De weekdagaanduiding en het dagpijltje  

stoppen met knipperen en blijven verlicht.

4 Druk op toets  (37).
• Druk enkele malen op deze toets totdat het 

nummer van het te wissen programma wordt 
aangegeven in het cijfervenster.

• Het aangegeven programmanummer knippert.

5 Druk op toets  (42).
• Voer het nummer van het te wissen programma in.
• Het programmanummer knippert in het 

cijfervenster.

6 Druk op toets  (41).
• De instellingen van het programma dat in het 

cijfervenster staat, worden gewist (geannuleerd) 
en het scherm toont dan knipperend dat er geen 
programma is ingesteld.
* Houd er rekening mee dat eenmaal gewiste 

instellingen niet kunnen worden hersteld.

7 Om door te gaan met wissen, herhaalt u de 
stappen 2 t/m 6.

8 Tenslotte drukt u op toets  (46) om terug te 
keren naar het oorspronkelijke uitgangsscherm.

• Een "speciale vrije dag" is een weekdag waarvoor de 
functies op schema die zijn ingesteld voor die dag 
tijdelijk kunnen worden opgeheven. (De 
geprogrammeerde gegevens blijven in het geheugen 
bewaard.)

• Na het verstrijken van de weekdag die als speciale 
vrije dag was aangemerkt, komt de instelling als vrije 
dag te vervallen en dan werkt de airconditioner vanaf 
de volgende week weer als in het oorspronkelijke 
programma.

• Instellingen voor een speciale vrije dag kunnen 
worden gemaakt voor elke dag tot een week vooruit, 
vanaf de huidige dag van de week. Als er een speciale 
vrije dag is ingesteld voor de huidige dag van de week, 
dan komt de instelling vanaf de volgende 
programmatijd na het insteltijdstip te vervallen.

• Er kan geen speciale vrije dag worden ingesteld voor 
dagen van de week waarvoor nog geen programma is 
vastgesteld.
* De instelling voor een speciale vrije dag is altijd te 

maken, ongeacht of de airconditioner is 
ingeschakeld of uitgeschakeld.

Instellen van een speciale vrije dag

1 Druk op toets  (46).
• Het scherm schakelt over naar het programma-

invoerscherm.
• Het gehele LCD-scherm knippert.

2 Druk op toets  (45).
• Druk enkele malen op de toets om het dagpijltje  

te verplaatsen naar de weekdag die u wilt instellen 
als speciale vrije dag.

3 Druk op toets  (42).
• Voer de dag van de week in die u wilt instellen als 

speciale vrije dag.
• De weekdagaanduiding en het dagpijltje  

stoppen met knipperen en blijven verlicht.

4 Druk op toets  (37).
• Druk enkele malen op deze toets 

totdat er "PG-HL" (zoals rechts 
aangegeven) verschijnt in het 
cijfervenster.
* PG-HL ......  PROGRAM-HOLIDAY

5 Druk op toets  (42).
• De aanduiding voor een speciale vrije dag  

knippert bij de weekdag die u hebt ingesteld als 
speciale vrije dag.

6 Om door te gaan met nog een volgende 
instelling, herhaalt u de stappen 2 t/m 5.

7 Tenslotte drukt u op toets  (46) om terug te 
keren naar het oorspronkelijke uitgangsscherm.
• De aanduiding voor een speciale vrije dag  

boven de gekozen weekdag stopt met knipperen 
en blijft verlicht.

Aanpassen van de werkingsprogramma’s 
(instructies voor speciale vrije dagen)



Werking op schema

16

Annuleren van de instelling voor een speciale 
vrije dag

1 Verricht de stappen 1 t/m 4 onder "Instellen van 
een speciale vrije dag" voor de dag van de week 
waarvoor u de speciale vrije dag wilt annuleren.

2 Druk op toets  (42).
• De aanduiding voor een speciale vrije dag  

boven de gekozen weekdag blijft niet verlicht, maar 
gaat weer knipperen.

3 Tenslotte drukt u op toets  (46) om terug te 
keren naar het oorspronkelijke uitgangsscherm.
• De aanduiding voor een speciale vrije dag  

boven de gekozen weekdag stopt met knipperen 
en dooft.
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Timerfuncties

• Bij aflevering van deze afstandsbediening vanaf de 
fabriek staat oorspronkelijk de timerfunctie voor 
werking op schema ingesteld (als uitgangsstand), 
maar u kunt in plaats daarvan ook een terugtellende 
timerfunctie kiezen.
* Als u de terugtellende timerfunctie wilt gebruiken, 

volgt u de aanwijzingen onder "Keuze van de 
afstandsbedieningsfuncties".

* Houd er wel rekening mee dat als u de terugtellende 
timerfunctie kiest, dat er dan geen werking op 
schema meer kan worden ingesteld.

• De drie volgende functies zijn te kiezen voor de 
terugtellende timerfunctie:
OFF-uitschakelklok: 
De werking stopt wanneer het ingestelde tijdstip 
aanbreekt.

Herhaalde OFF-uitschakelklok: 
Elke werking die wordt gestart, zal worden 
uitgeschakeld na de ingestelde tijdsduur.

ON-inschakelklok: 
De werking wordt gestart wanneer het ingestelde 
tijdstip aanbreekt.

* De maximaal instelbare tijdsduur is 168 uren 
(7 dagen).

Uitvoeren van timerfuncties

1 Druk tijdens de werking op toets  (48) en kies 
de timerfunctie die u wilt gebruiken.
• De aanduiding  en het cijfervenster gaan 

knipperen en de aanduiding voor de timerfunctie 
licht op.

• Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de 
aanduiding voor de timerfunctie in de 
onderstaande volgorde. 

• Druk niet meer op de toets wanneer de gewenste 
functie oplicht op het scherm.

2 Druk op de TIME-toetsen  en  (40) en kies 
de gewenste tijd.
• Telkens wanneer u op toets  (40) drukt, wordt 

de ingestelde tijd vooruitgezet in stappen van een 
half uur (30 minuten). Als de ingestelde tijd meer 
dan een hele dag (24 uur) vooruit wordt gezet, zal 
hij daarna verspringen in stappen van 1 uur 
tegelijk. De uiterste grens voor de timer is 7 dagen 
(168 uur) vooruit.
De cijfers voor de ingestelde tijd van 0,5 uur tot 
23,5 uur verschijnen in het cijfervenster. Voor een 
ingestelde tijd van meer dan 24 uur wordt het 
aantal dagen en de tijd aangegeven.

• Telkens wanneer u op toets the  (40) drukt, 
wordt de ingestelde tijd verminderd in stappen van 
een half uur (30 minuten) (van 0,5 uur tot 23,5 uur), 
of in stappen van 1 uur (van 24 uur tot 168 uur).

Voorbeeld van de aanduiding op de afstandsbediening
• Wanneer de ingestelde tijd 23,5 uur vooruit is 

• Wanneer de ingestelde tijd 34 uur vooruit is 

"1d" = 1 dag = 24 uur
"10H" = 10 uur
Totaal = 34 uur

3 Druk op toets  (42).
• Het cijfervenster stopt met knipperen en blijft 

verlicht en de aanduiding voor de timerfunctie blijft 
niet verlicht, maar gaat knipperen.

• De aanduiding  dooft.
* Wanneer de ON-inschakelklok wordt ingesteld, 

stopt de werking van de airconditioner. Dat houdt 
in dat behalve het verlichte cijfervenster en de 
knipperende timerfunctieaanduiding, alle andere 
aanduidingen doven.

Annuleren van een timerfunctie

1 Druk tijdens de timerwerking op toets  (41).
• De aanduiding voor de timerfunctie en het 

cijfervenster gaan uit.
* Een timerfunctie kan uitgeschakeld worden 

terwijl de functie ingesteld is of al uitgevoerd 
wordt.

Timerfuncties

OFF-
uitschakelklok

(Geen aanduiding)

Herhaalde OFF-
uitschakelklok

ON-
inschakelklok

Geen schakelklok
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Storingen verhelpen

Voordat u om reparatie verzoekt

Controleer eerst de volgende punten voordat u om 
reparatie verzoekt.

De werking op schema begint niet op het ingestelde 
tijdstip.

• De werking op schema is niet juist ingesteld.
• Er is een speciale vrije dag ingesteld.

De aanduiding van de juiste tijd knippert.
• Er is een langdurige stroomonderbreking geweest. 

Stel de juiste tijd en de dag van de week opnieuw in.

Bij indrukken van de toetsen gebeurt er niets.
• De beperking voor de toetsbediening is ingesteld. 

Controleer het programma.

De juiste tijd verschijnt niet wanneer de stroom 
wordt ingeschakeld.

• De timerfunctie is ingesteld of de secundaire 
afstandsbediening is ingesteld.

• Er is een instelling gemaakt voor het niet aangeven 
van de klok.

Problemen opsporen

<<Controle en inspectie>>
• Wanneer er een probleem is opgetreden in de 

airconditioner, knipperen er in het cijfervenster een 
inspectiecode en het nummer van de binnenapparaat.

• Inspectiecodes worden alleen aangegeven tijdens de 
werking.

• Als de aanduidingen gedoofd zijn, kunt u het probleem 
opsporen volgens de aanwijzingen onder 
"Storingsoverzicht controleren".

<<Storingsoverzicht controleren>>
• Wanneer er een probleem is opgetreden in de 

airconditioner, kunt u de geschiedenis van problemen 
controleren via de volgende stappen. (Er kan 
informatie over vier problemen worden opgeslagen in 
het storingsoverzicht.)

• De geschiedenis in het storingsoverzicht is altijd te 
controleren, ongeacht of de airconditioner is 
ingeschakeld of uitgeschakeld.

1 Houd de toetsen  (42) en  (43) tegelijk 
tenminste 4 seconden lang ingedrukt.
• De cijferaanduiding knippert en de 

onderhoudsaanduiding  en de 
inspectieaanduiding  lichten op.

2 Druk op de TEMP-toets  of  (49).
• Telkens wanneer u op een van deze toetsen drukt, 

wordt een vroeger probleem aangegeven, in 
genummerde volgorde.

• De code "01" in het cijfervenster geeft het laatste 
probleem aan en "04" het eerste probleem.
* Druk niet op toets  (41), want dan worden alle 

storingsoverzichten van de binnenapparaaten 
gewist. 

3 Na het controleren van de vroegere problemen, 
drukt u op toets  (43) om terug te keren naar 
het oorspronkelijke scherm.

In het geval van storing in de afstandsbediening

" ", " " en " " knipperen alle tegelijk.

• Dit betekent dat er iets mis is met de elektronica van 
de afstandsbediening. Raadpleeg uw handelaar.

• De airconditioner is nog wel normaal te gebruiken, 
maar de werking op schema zal niet lukken.

<Voorzichtig>   Als het probleem ook na controle van 
de bovenstaande punten blijft bestaan, stopt u dan het 
gebruik van de airconditioner, schakelt u de 
aardlekschakelaar uit en geeft u het modelnummer en 
de details van het probleem door aan uw handelaar. 
Probeer NIET om zelf het probleem te verhelpen, 
want dat kan gevaarlijk zijn.

Inspectiecode Adrescode van de 
binnenapparaat waar het 
probleem is opgetreden

Inspectiecode

Adrescode van de binnenapparaat 
waar het probleem is opgetreden

Nummervolgorde van het 
historisch storingsoverzicht



19

NL

Keuze van de afstandsbedieningsfuncties

• U kunt de instellingen van de afstandsbediening 
wijzigen naar vereist, volgens de onderstaande 
stappen.

Wijzigen van de afstandsbedieningsfuncties

1 Terwijl de werking is gestopt, houdt u de toetsen 
 (43) en  (48) tegelijk tenminste 

4 seconden lang ingedrukt.
• De cijferaanduiding en aanduiding  gaan 

knipperen en de aanduiding voor vastgezette 
ventilatieramen licht op. 

2 Druk op de TEMP-toetsen  en  (49).
• Druk enkele malen op de toetsen totdat de te 

wijzigen instelling gaat knipperen op het scherm.

3 Druk op de TIME-toetsen  en  (40).
• Druk enkele malen op de toetsen totdat de te 

wijzigen instelling gaat knipperen op het scherm.

4 Druk op toets  (42). Druk vervolgens op toets 
 (43) om terug te keren naar het 

oorspronkelijke scherm.
• Wanneer u op toets  (42) drukt, zullen de 

cijferaanduiding en aanduiding  stoppen 
met knipperen en verlicht blijven en wanneer u 
nogmaals op toets  (43) drukt, doven deze 
aanduidingen.

Onderdelen om in te stellen

• 24-uurs/12-uurs tijdsaanduiding <code nr.10>
– Voor de aanduiding van de klok op de 

afstandsbediening kunt u kiezen voor een 24-uurs 
aanduiding of een 12-uurs (AM/PM) tijdsaanduiding.

– De keuze die u hiervoor maakt, bepaalt ook welke 
tijdsaanduiding verschijnt op het klokinstelscherm 
en het programma-instelscherm.

• Beperking voor de toetsbediening <code nr.12>
Met dit onderdeel stelt u het bereik in voor de 
beperking op de toetsbediening die kan worden 
ingesteld tijdens de werking op schema.
Instelling: 0000 (fabrieksinstelling)

Code nr.12
O: Is te gebruiken.
X: Is niet te gebruiken. 

• Aangeven/niet aangeven van de klok <code nr.13>
Met dit onderdeel kiest u of de dag van de week en de 
juiste tijd al dan niet moeten worden aangegeven.
Instelling: 0000 (fabrieksinstelling)

Code nr.13
O: Aanduiding   X: Geen aanduiding

• Keuze van de werking wanneer de stroom wordt 
hersteld na een stroomonderbreking <code nr.14>
Met dit onderdeel kiest u de werking die moet volgen 
wanneer de stroom wordt hersteld na een 
stroomonderbreking tijdens werking op schema.
0000: Bij herstel van de stroomtoevoer wordt er geen 
handeling verricht, maar de werking op schema wordt 
hervat zodra het ingestelde tijdstip voor het 
programma aanbreekt. (Bij herstel van de 
stroomtoevoer zal de werking op schema gebaseerd 
zijn op het inschakelen van de binnenapparaaten.)
0001: Als er een geprogrammeerde werking in gang 
was toen de stroom uitviel, zal die werking als 
onderdeel van het programma worden hervat. Als er 
geen geprogrammeerde werking is, of als de 
"Continue xx" (doorgaan met xx) instelling van kracht 
is, zal de werking van voor de stroomonderbreking 
worden hervat.

Keuze van de functies met de DIP-
schakelaars van de afstandsbediening
• De volgende functies zijn te kiezen met de DIP-

schakelaars op de printplaat van de 
afstandsbediening.

Instelprocedure

• Open het achterdeksel van de afstandsbediening en 
kies de functies met de DIP-schakelaars links 
onderaan de printplaat.

• Na het maken van de instellingen schakelt u de 
aardlekschakelaar eenmaal uit en dan weer in.

In te stellen onderdelen

• Primaire/secundaire afstandsbediening (leider/
volger): Bit 1
Bedient u de airconditioning met twee 
afstandsbedieningseenheden, kiest u dan één 
daarvan als volger.
* De afstandsbediening waarvan de timer de werking 

op schema bepaalt, maakt u tot leider. 
• Instelling voor werkingsfuncties: Bit 2

U kunt kiezen voor één van de volgende drie 
werkingsfuncties om in te stellen.
1.Werking op schema
2.Timergestuurde werking
3.Geen timersturing of werking op schema

Instelling Beschrijving

0000:
0001:

24-uurs aanduiding (fabrieksinstelling)
12-uurs (AM/PM) aanduiding

Instelling [ON/OFF] 
(aan/uit)

[MODUS] [TEMP.]

0000 O O O

0001 X O X

0002 X X X

0003 O X X

0004 O X O

Instelling

Werking op schema 
bezig

Werking op schema 
wacht

Air-
conditioner 

nu in 
werking

Air-
conditioner 

nu uit-
geschakeld

Air-
conditioner 

nu in 
werking

Air-
conditioner 

nu uit-
geschakeld

0000 O O O O

0001 X X X X

0002 O O X X

0003 O X X X

0004 O O O X

0005 O X O X
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Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4
ON (aan): 

Volger
ON (aan): 

Timerwerking
— —

OFF (uit): Geen 
functie

OFF (uit): 
Leider

ON (aan): 
Timerwerking

— —

OFF (uit): Werking 
op schema

[DIP-schakelaars] (fabrieksinstellingen)
Bit

ON (aan)

OFF (uit)



EH67802001


	01-01RBC-AMS41E_EN.pdf
	01-02RBC-AMS41E_FR
	01-03RBC-AMS41E_GE
	01-04RBC-AMS41E_IT
	01-05RBC-AMS41E_ES
	01-06RBC-AMS41E_NL
	01-07RBC-AMS41E_PT
	01-08RBC-AMS41E_GR
	01-09RBC-AMS41E_backcover



