
CITY MULTI Controlesysteem 
en Mitsubishi Mr.Slim Aircontioners

MA Afstandsbediening    PAR-31MAA
Eenvoudige bedieningshandleiding

Lees, voordat u het product in gebruik neemt, de instructies in deze handleiding aandachtig 
door zodat u het product op juiste wijze kunt gebruiken. 
Bewaar deze handleiding zodat u deze later ook nog kunt raadplegen.
Het is belangrijk dat deze handleiding, CD-ROM en de Installatiehandleiding worden 
doorgegeven aan eventuele toekomstige gebruikers.
De afstandsbediening mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, zodat 
zeker is dat de afstandsbediening veilig en goed werkt.

Nederlands
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WAARSCHUWING

• Lees de volgende veiligheidsmaatregelen aandachtig door voordat u de unit in gebruik neemt.
• Houd u nauwgezet aan deze voorzorgsmaatregelen zodat uw veiligheid gewaarborgd is.

LET OP

Wijst op een risico van een ongeval met dodelijke afloop of 
ernstig letsel.
Wijst op een risico van ernstig letsel of structurele schade 
bestaat.

    WAARSCHUWING

Voorzorgsmaatregelen

• Geef deze handleiding na lezing aan de eindgebruiker zodat de handleiding ook later nog kan worden 
geraadpleegd.

• Bewaar deze handleiding zodat u deze, indien nodig, later ook nog kunt raadplegen. Deze handleiding 
moet overhandigd worden aan degene die de controller repareert of verplaatst. Het is belangrijk dat u de 
handleiding doorgeeft aan toekomstige gebruikers.

• Voor informatie die niet in dit boekje staat, verwijzen wij u naar de bestanden op de cd-rom die wordt 
geleverd bij de afstandsbediening.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Verklein het risico van elektrische schokken, 
stor ingen, rookvorming of brand, bedien de 
schake laars / toe tsen o f andere e lek t r ische 
onderdelen nooit en raak deze ook nooit aan met 
natte handen.

Verklein het risico van kortsluiting, het weglekken 
van s t room, e lek t r i sche schok , s to r ingen , 
rookvorming of brand, reinig de controller niet met 
water of een andere vloeistof.

I n s t a l l e e r  d e u n i t  n i e t  o p e e n p l e k w a a r 
grote hoeveelheden ol ie, stoom, organische 
oplosmiddelen of corros ieve gassen, zoals 
zwavelhoudend gas, voorkomen of waar regelmatig 
zure of alkalische oplossingen of sprays worden 
gebruikt. Deze stoffen kunnen de prestaties van 
de unit in gevaar brengen of kunnen bepaalde 
onderdelen van de unit doen roesten, wat kan leiden 
tot elektrische schokken, storingen, rookvorming of 
brand.

Wanneer u de unit desinfecteert met alcohol, zorg 
dan voor goede ventilatie van het vertrek. De 
dampen van alcohol rond de unit kunnen een brand 
of explosie doen ontstaan wanneer de unit wordt 
ingeschakeld.

Beperkt het risico op letsel of elektrische schok, stop 
de werking van de controller en dek deze af voordat 
in de buurt van de controller met een chemische 
werkt.

Beperk het risico op letsel of elektrische schok, stop 
de werking en schakel de stroomtoevoer uit voordat 
u de controller reinigt, naziet of inspecteert.

Stop de werking, als u iets ongewoons opmerkt (bijv. 
een brandlucht), schakel the unit uit en vraag advies 
aan uw leverancier. Wanneer u het product toch blijft 
gebruiken, kan dat leiden tot een elektrische schok, 
storingen of brand.

Installeer alle afdekmateriaal op juiste wijze zodat er 
geen vocht en stof in de controller kan doordringen. 
Wanneer er zich stof en water in de unit verzameld, 
kan dat een elektrische schok, rookvorming of brand 
tot gevolg hebben.
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    LET OP
Beperk het risico van brand of explosie, plaats geen 
brandbare materialen rond de controller en gebruik 
geen brandbare sprays in de buurt van de controller.

Beperk het risico op schade aan de bediening, spuit 
geen insectenbestrijdingsmiddel of een andere 
brandbare spray direct op de controller spuiten.

Verklein het risico van mil ieuverontreiniging, 
vraag voor de juiste afvalverwerking van de 
afstandsbediening advies aan een officiële instantie. 

Beperk het risico van een elektrische schok of 
storingen, raak het aanraakpaneel, de schakelaars 
en de toetsen niet aan met een puntig of scherp 
voorwerp.

Beperk het risico op letsel en een elektrische 
schok, raak niet de scherpe randen van bepaalde 
onderdelen aan.

Voorkom letsel door brekend glas, oefen geen 
overmatige kracht uit op glazen onderdelen.

Beperk het risico van letsel, draag beschermende 
uitrusting tijdens werkzaamheden aan de controller.

Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen of repareren van de controller

    WAARSCHUWING     LET OP
De controller mag alleen worden gerepareerd of 
verplaatst door gekwalificeerd personeel. Haal 
de controller niet uit elkaar en breng er geen 
wijzigingen in aan.
Onjuiste installatie of reparatie kan letsel, een 
elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Beperk het risico op kortsluiting, een elektrische 
schok, brand of storingen, raak de printplaat niet 
aan met gereedschap of met uw handen en zorg 
ervoor dat er zich geen stof op de printplaat kan 
verzamelen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen

Voor: beschadiging van de controller, gebruik het 
juiste gereedschap voor het installeren, inspecteren 
en repareren van de controller.

Voorkom verkleuringen, gebruik geen wasbenzine, 
thinner of een doek met een chemisch middel 
voor het schoonmaken van de controller. Maak 
de controller schoon schoon door deze schoon te 
vegen met een zachte doek met water en een mild 
reinigingsmiddel, daarna schoon te vegen met een 
vochtige doek en droog te maken met een droge 
doek.

Deze control ler is ontworpen voor exclusief 
gebruik met het Building Management System van 
Mitsubishi Electric. Het gebruik van deze controller 
voor andere systemen of andere doeleinden kan 
leiden tot storingen.

Voorkom beschadiging van de controller, bescherm 
deze tegen statische elektriciteit.



Naam en functie van de onderdelen van de controller
Display Het hoofddisplay kan worden weergegeven in twee verschillende standen: "Full" (Volledig) en 

"Basic" (Eenvoudig).
De instelling af/fabriek is "Full" (Volledig).

Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool AutoSet temp.

Fri
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Mode Temp. Fan

AutoSet temp.
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De instelling van de ventilatorsnelheid verschijnt 
hier.

4Fan speed (Ventilatorsnelheid)

Verschijnt wanneer de units werken in de 
energiezuinige stand.

Verschijnt zolang de buitenunits werken in de 
stille stand.

De vooraf ingestelde temperatuur verschijnt hier.

Verschijnt wanneer de units centraal in- en 
uitgeschakeld worden (AAN/UIT).

De actuele tijd verschijnt hier.

De bedieningsstand van de binnenunit verschijnt hier.

Verschijnt wanneer de bedieningsstand centraal 
wordt geregeld.

e

f

2Preset temperature (Vooraf ingestelde temperatuur)

6

1Operation mode (Bedieningsstand)

7

Duidt de waaierinstelling aan.
h

Duidt de jaloezie-instelling aan.

Duidt de ventilatie-instelling aan.

Verschijnt wanneer de On/Off-timer, Night 
setback, of Auto-off timer functie is ingeschakeld.

           verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld 
is door het gecentraliseerde controlesysteem.

i

j 

c

Duidt aan wanneer er onderhoud aan het 
filter nodig is. 

Verschijnt wanneer de filter-resetfunctie centraal 
wordt geregeld.

Verschijnt wanneer de vooraf ingestelde 
temperatuur centraal wordt geregeld.

0

9

8

Verschijnt wanneer de Week-timer is 
ingeschakeld.

d

Verschijnt wanneer het bereik van de vooraf 
ingestelde temperatuur wordt beperkt.

k

Verschijnt wanneer de toetsen zijn vergrendeld.
b

Functies van de bijbehorende toetsen 
verschijnen hier.

5Button function guide (Toetsenfunctiegids)

Verschijnt wanneer de ingebouwde thermistor 
op de afstandsbediening is ingeschakeld voor 
het bewaken van de kamertemperatuur (a).

 verschijnt wanneer thermistor op 
debinnenunit is ingeschakeld voor het 
bewaken van de kamertemperatuur

g

3Clock (Klok)
    (Zie de Installatiehandleiding.)

De actuele kamertemperatuur verschijnt hier.

aRoom temperature (Kamertemperatuur)
    (Zie de Installatiehandleiding.)

Volledige stand

Eenvoudige stand

* Alle pictogrammen worden weergegeven ter verklaring.

Functietoetsen

5

6

1234

7 8 9 0

Drukken als u de binnenunit in- of uit wilt 
schakelen AAN/UIT.

1  AAN/UIT  -toets

Dit lampje brandt groen zolang de 
unit werkt. Het knippert wanneer de 
afstandsbediening opstart of wanneer er 
iets niet in orde is.

Druk als u de instelling wilt opslaan.

Hoofddisplay: Druk als u de werking wilt wijzigen stand.
Hoofdmenu:  Druk als u de cursor omlaag wilt verplaatsen.

Druk als u naar het vorige scherm wil 
terugkeren.

Hoofddisplay: Druk als u de temperatuur wilt verlagen.
Hoofdmenu:  Druk als u de cursor omhoog wilt verplaatsen.

Druk als u het Hoofdmenu op het scherm 
wilt brengen.

Hoofddisplay: Druk als u de temperatuur wilt verhogen.
Hoofdmenu:  Druk als u terug wilt gaan naar de vorige pagina.

De bedieningsinstellingen zullen 
verschijnen.
Wanneer de achtergrondverlichting uit 
is, kunt u deze inschakelen door op 
een willekeurige toets te drukken en de 
verlichting zal, afhankelijk van het scherm, 
een bepaalde tijd blijven branden. 

Hoofddisplay: Druk als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.
Hoofdmenu:  Druk als u naar de volgende pagina wilt gaan.

6  AAN/UIT-lampje

2  SELECTEREN  -toets

7 Functietoets   F1

3  TERUG  -toets

8 Functietoets   F2

4  MENU  -toets            

9 Functietoets   F3

5 LCD met achtergrondverlichting

0 Functietoets   F4

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool Auto

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

De functie van de functietoetsen is afhankelijk 
van het scherm. In de gids voor de functie van 
toetsen die onderaan het LCD-scherm wordt 
weergegeven, ziet u welke functie de toetsen 
hebben in een bepaald scherm.
Wanneer het systeem centraal wordt geregeld, 
wordt de gids voor de functie van toetsen 
die hoort bij de vergrendelde toets, niet 
weergegeven.

Hoofddisplay Hoofdmenu

Functiegids
7 8 9 0 7 8 9 0

Controller-interface

• Wanneer de achtergrondverlichting uit is, kunt u deze inschakelen door een 
willekeurige toets in te drukken, maar dan wordt de functie van die toets niet 
uitgevoerd. (met uitzondering van de  AAN/UIT  -toets)

• De meeste instellingen (met uitzondering van AAN/UIT, stand, 
ventilatorsnelheid, temperatuur) kunnen worden uitgevoerd vanaf het Menu-
scherm.

4
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Eenvoudige bedieningshandelingen

Druk op de toets 1 (  AAN/UIT  ). 

Druk op de toets 7 (  F1  ) om door de 
bedieningsmodi te gaan.

IN schakelen en bedieningsmodus selecteren

Vooraf ingestelde temperatuurinstelling

Koelen Drogen Ventilator Auto

Verwarmen Auto afkoelen Auto verwarmen

1
2 De AAN/UIT-lamp en het LCD lichten op.

F1

*1 Bedieningsstanden die niet beschikbaar zijn voor de modellen van de aangesloten binnenunits, verschijnen in de display.
*2 Enkelvoudige of tweevoudige instelpunten zullen verschijnen, afhankelijk van het model van de binnenunit.
* Bedieningsvergrendeling wordt uitgevoerd in alle bedieningsmodi als de ventilatie-unit vergrendeld is.

Koel
*1

Droog
*1

Ventilator Auto
*1 *2

Verwarmen
*1

Bedieningsmodus pictogrammen

Druk op de toets 8 (  F2  ) om de vooringestelde temperatuur te verlagen. 
Druk op de toets 9 (  F3  ) om de vooringestelde temperatuur te verhogen. 

<Auto (tweevoudig instelpunt)>

Vooraf ingestelde temperatuur wordt ofwel weergegeven in graden Celsius in 0,5-of 1-graadverhogingen, of in 
Fahrenheit, afhankelijk van het model van de binnenunit en de weergavemodusstand op de afstandsbediening.

Druk op knop 8 (  F2  ) of 9 (  F3  ).1 2 Druk op knop 7 (  F1  ) of knop 8 (  F2  ) om 
de cursor te verplaatsen naar de gewenste 
temperatuurinstelling (koelen of verwarmen). 
Druk knop 9 (  F3  ) in om de geselecteerde 
temperatuur te verlagen, en 0 (  F4  ) om te verhogen.

F1 F2 F3 F4

Auto

Room 26

2
28 Auto

Mode Temp. Fan

Fri

2

F1 F2 F3 F4

Main display:
Cursor

Set Temp.

Temp.

28

<Cool, Dry, Heat, en Auto (enkelvoudig instelpunt)>

Vooraf ingestelde 
temperatuur voor 
het koelen

Vooraf ingestelde 
temperatuur voor het 
verwarmen



F1 F2 F3 F4

Fri

On

LouverVent.Vane

Low

6

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Op en NeerAuto

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Waaierinstelling
1 Druk op de toets 4 (  MENU  ). 2 "Vane•Louver•Vent.(Lossnay)" (Waaier•Jaloezie•Vent. (Los-

snay) is geselecteerd. Druk op de toets 2 ( SELECTEREN ). 
3 Druk op de toets 7 (  F1  ) of 8 (  F2  ) 

om de waaierhoek te wijzigen. 

* De instelbare 
waaierhoek varieert 
naargelang het model 
van de binnenunits. 

<Opmerking> 
De daadwerkelijke waaierhoek verschilt van de waaierhoek weergegeven op het LCD als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan.
• Als "Standby" (Stand-by) of "Defrost" (Ontdooien) wordt weergegeven
• Als de kamertemperatuur hoger is dan de vooringestelde temperatuur tijdens het verwarmen
• Net na het verwarmen (in stand-by om de bedieningsmodus te schakelen)

Ventilatorsnelheidinstelling

Bedieningsstand Bereik vooraf ingestelde 
temperatuur

Cool/Dry 
(Koelen/Drogen)

19 ~ 30 ºC (67 ~ 87 ºF) *1

Heat (Verwarmen) 17 ~ 28 ºC (63 ~ 83 ºF) *1

„Auto“ (Enkelvou-
dig instelpunt)

19 ~ 28 ºC (67 ~ 83 ºF) *1

„Auto“ (Tweevou-
dige instelpunten)

[„Cool“] 
Het bereik voor de vooraf 
ingestelde temperatuur voor 
de Cool modus

[„Heat“] 
Het bereik voor de vooraf inge-
stelde temperatuur voor Heat 
modus

Fan/Ventilation 
(Ventilator/Ventilatie)

Niet instelbaar

*  De temperatuurbereik beperkingsinstelling wordt bij voorkeur 
toegepast, indien aanwezig. Als de instellingswaarde 
buiten het bereik valt, verschijnt een bericht "Temp. range 
locked" (Temperatuurbereik vergrendeld). Raadpleeg de 
bedieningshandleiding van de afstandsbediening voor meer 
informatie. 

*1  Het bereik vooraf ingestelde temperatuur varieert afhankelijk van 
het model van de binnenunits. 

*2 De vooraf ingestelde instellingen voor temperatuur voor koelen en 
verwarmen in de modus „Auto“ (tweevoudig instelpunt) worden 
gebruikt door de „Cool“/„Dry“ en „Heat“ modi.
De vooraf ingestelde temperaturen voor koelen en verwarmen in de 
„Auto“ (tweevoudig instelpunt) modus kunnen ingesteld worden om 
te voldoen aan onderstaande condities:

• Vooraf ingestelde koeltemperatuur is hoger dan vooraf 
ingestelde verwarmtemperatuur.

• Aan het minimale vereiste temperatuurverschil tussen de 
vooraf ingestelde temperaturen voor koeling en verwarming 
(afhankelijk van de modellen van de aangesloten binnenunits) 
wordt voldaan.

Druk op de toets 0 (  F4  ) om  door de ventilatorsnelheid te gaan. 

* Het aantal beschikbare ventilatorsnelheden hangt af van het model.

<Opmerking>
De daadwerkelijke ventilatorsnelheid verschilt van de ventilatorsnelheid 
weergegeven op het LCD als aan een van de volgende voorwaarden 
wordt voldaan.
• Als "Standby" (Stand-by) of "Defrost" (Ontdooien) wordt weergegeven
• Als de kamertemperatuur hoger is dan de vooringestelde temperatuur 

tijdens het verwarmen
• Net na het verwarmen (in stand-by om de bedieningsmodus te schakelen)
• Tijdens de modus droog draaien

Auto

*2



Ventilatiewerking

Automatische koeling/verwarming
Druk op de toets 1 (  AAN/UIT  ). 

Druk op de toets 7 (  F1  ) om de bedieningsmodus "Auto" weer te geven.

1
2

F1

Als de kamertemperatuur hoger is dan de vooringestelde temperatuur, start het koelen 
Als de kamertemperatuur lager is dan de vooringestelde temperatuur, start het verwarmen

* De huidige bedieningsmodus ("Auto cool" (Auto afkoelen) of "Auto heat" (Auto verwarmen)) wordt 
weergegeven nadat de modus is bepaald. 

 Als weergeven / niet weergeven van COOL/HEAT (Koelen/Verwarmen) tijdens de modus "AUTO" werd 
ingesteld op "Non-display" tijdens de begininstellingen, wordt alleen "Auto" weergegeven.  Raadpleeg de 
installatiehandleiding voor meer details over begininstellingen voor de afstandsbediening.

<Als een bedieningsvergrendeling wordt uitgevoerd van de ventilatie-unit met de binnenunit>
Druk op de toets 1 (  AAN/UIT  ) om beide de binnenunit en de ventilatie-unit in te schakelen.

<Als de ventilatie-unit apart wordt bediend>

1 Druk op de toets 4 (  MENU  ). 2 "Vane•Louver•Vent.(Lossnay)" (Waaier•
Jaloezie•Vent. (Lossnay) is geselecteerd. 
Druk op de toets 2 (  SELECTEREN  ). 

3 Druk op de toets 9 (  F3  ) om 
de ventilatorsnelheid te wijzigen. 

F1 F2 F3 F4

Fri

On

LouverVent.Vane

Low

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

De binnenunit kan werken zelfs als de ventilatie-unit apart wordt bediend, naargelang de modellen van de binnenunit en de ventilatie-unit.

7

<Auto (enkelvoudig instelpunt)>

<Auto (tweevoudig instelpunt)>

Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de vooraf ingestelde koeltemperatuur, begint koelen. 
Wanneer de kamertemperatuur lager is dan de vooraf ingestelde verwarmingstemperatuur, begint verwarmen.

* Als de werkingsmodus is ingesteld op de modus Auto (tweevoudig instelpunt), zal alleen „Auto“ verschijnen 
op het scherm, ook als de scherminstelling van „Auto cool/Auto heat“ is ingeschakeld.
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Oplossen van problemen
Wanneer er een fout optreedt, verschijnt het volgende scherm.
Controleerde foutstatus, stop de werking van het systeem en vraagt advies aan uw dealer.

F1 F2 F3 F4

Error information
Error code
Error unit     IU
Ref. address       Unt#
Model name
Serial No.

ResetPage

Error information
Contact information
Dealer
    Tel

ResetPage

Reset error: Reset button

Reset error: Reset button

Foutcode (Error code), fout-unit (Error unit), koelmiddeladres (Ref. 
address), modelnaam van unit (Model name) en serienummer (Serial 
No.) verschijnen.
De modelnaam (Model name) en het serienummer (Serial No.) 
verschijnen alleen als deze informatie is geregistreerd.

Druk op de toets 7 (  F1  ) of 8 (  F2  )  om naar de volgende pagina 
te gaan.

Contact information (telefoonnummer van de dealer) verschijnt als 
deze informatie is geregistreerd.

knippert
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F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Timer, Week-timer, Energiebesparing

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

De instellingen voor de werking van de timer, week-timer en energiebesparing kunnen worden uitgevoerd vanop de 
afstandsbediening.
Druk op de toets 4 (  MENU  ) om  naar het Hoofdmenu te gaan, en de cursor te verplaatsen naar de gewenste 
instelling met toets 7 (  F1  ) of 8 (  F2  ). Raadpleeg de bedieningshandleiding van de afstandsbediening voor 
meer informatie. 

Timer

Weekly timer (Week-timer)

Energy saving (Energiebesparing)

• On/Off timer (Aan/Uit-timer)
Bedrijf Aan/uit tijden kan worden ingesteld in toenames van 5 minuten.

• Auto-Off timer (Auto-Uit-timer)
Auto-Off tijd kan worden ingesteld voor een waarde van 30 tot 240 in toenames van 10 minuten.

Bedrijf Aan/uit tijden voor een week kan worden ingesteld.
Per dag kunnen maximaal acht patronen voor de bediening worden ingesteld.

• Automatisch terug naar de vooraf ingestelde temperatuur
De units werken aan de vooringestelde temperatuur na uitvoeren van de energiebesparing gedurende een voorin-
gestelde periode.
De vooringestelde tijd kan worden ingesteld naar een waarde van 30 tot 120 in toenames van 10 minuten.

• Het bedieningsschema voor energiebesparing instellen
De start/stoptijden om de units te bedienen in de energiebesparende modus voor iedere dag van de week en het 
energiebesparingsbereik kan worden ingesteld.
Per dag kunnen maximaal vier patronen voor de bediening worden ingesteld.
De tijden kan worden ingesteld in toenames van 5 minuten.
Het energiebesparingsbereik is 0% en 50 tot 90% in toenames van 10%.
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Onderhoud

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri             
verschijnt in het Hoofddisplay in de stand Volledig 

wanneer het tijd is voor het reinigen van de filters.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Filter information

Reset

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

F1 F2 F3 F4

Filter information

OKCancel

Reset filter sign?

Filter information (Filterinformatie)

1 Selecteer "Filter information" 
(Filter informatie) in het 
Hoofdmenu en druk op de 
toets 2 (  SELECTEREN  ).

2 Druk op de toets 0 
(  F4  ) om het filterteken 
opnieuw in te stellen. 

3 Selecteer "OK" met 
de toets 0 (  F4  ). 

4 Er verschijnt een bevesti-
gingsscherm.

Het filterteken opnieuw instellen

F1 F2 F3 F4

Filter information

Filter sign reset

Main menu:

<Opmerking>
• Reinig de fi lters vooraleer het fi lterteken opnieuw in te stellen. Als het fi lterteken opnieuw is ingesteld, wordt de cumulatieve 

bedieningstijd van de unit opnieuw ingesteld.
• Als twee of meer binnenunits van verschillende modellen zijn verbonden, verschijnt het fi lterteken als de fi lter op een van de 

binnenunits moet worden gereinigd.  (lange duur fi lter: 2500 uur, algemene fi lter: 100 uur) 
  Wanneer het fi lter te kunnen wordt gereset, wordt de cumulatieve bedieningstijd van alle units gereset. 
• Het fi lterteken is geprogrammeerd om te verschijnen na een bepaalde bedieningstijd, gebaseerd op de veronderstelling dat de 

binnenunits zijn geïnstalleerd in een ruimte met gewone luchtkwaliteit. Afhankelijk van de luchtkwaliteit zal de fi lter misschien 
vaker moeten worden gereinigd.
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This product is designed and intended for use in the residential, 
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG. , 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
                                     HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.




