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4-ZIJDIGE CASSETTE AIRCONDITIONERS
MONOSPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP

GEBRUIKSHANDLEIDING

WAARSCHUWING!!
LEES VOOR GEBRUIK VAN DE AIRCONDITIONER DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING GOED DOOR 

�COMMERCIAL� MODELLEN MET R410A

HTFI 351 GR
HTFI 531 GR

HTBI 711 GR
HTBI 1061 GR
HTBI 1221 GR

C

R410A
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ALGEMENE INFORMATIE

INFRARODE AFSTANDSBEDIENING

Alle beschikbare functies van de airconditioner moeten ingesteld worden door gebruik van 
de infrarode afstandsbediening, het LCD paneel toont meteen de werkende instellingen.

ON TIMER / OFF TIMER
ON Timer, programma om de unit te starten binnen 24 uur, in stappen van 10 minuten.

OFF Timer, programma om de unit te stoppen binnen 24 uur, in stappen van 10 minuten.

De unit kan ook op volgorde geprogrammeerd worden met starten en stoppen binnen 24 uur.

FUNCTIE ONTVOCHTIGEN

Indien �DRY� functie is geselecteerd, de airconditioner verminderd sterk de vochtigheid

binnen de ruimte en houdt de kamertemperatuur ook op constante waarde.

REGELING VAN DE BINNENUNIT VENTILATOR

Thermostatic stops. In verwarmen wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt stopt de

compressor en de ventilatiesnelheid wordt verlaagd om koude luchtstroom te voorkomen

Hot Keep. Aan het begin van verwarmen, start de binnen ventilator met 5 minuten vertraging,

dat is wanneer de temperatuur van de warmtewisselaar nog onvoldoende is.

MICROPROCESSOR GEREGELDE ONTDOOIFUNCTIE (VERWARMEN)

De microprocessor op de printplaat kan de afname in verwarmingscapaciteit volgen welke

veroorzaakt wordt door ijsrijping op de warmtewisselaar van het buitendeel, en geeft het

signaal voor automatische ontdooiing. Een lampje op de display licht op tijdens deze functie.

THERMOSTAAT MET PROCESSOR REGELING

De thermostaat wordt geregeld door de microprocessor welke een energiebesparing kan

geven en verhoogd de comfort doordat de ruimte temperatuur nauwkeurig wordt bepaald.

BINNEN VENTILATOR MET AUTOMATISCHE SNELHEID REGELING

De luchthoeveelheid van de binnenunit kan stap voor stap ingesteld worden. Op basis van 

het verschil tussen de kamer- en de ingestelde temperatuur. Dit maakt mogelijk de tijd terug

te brengen die nodig is om de gewenste temperatuur te bereiken in koelen en verwarmen, 

door gebruik maken van de passende luchthoeveelheid. 

Hoofdlijnen van specifieke omschrijvingen
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GENERAL INFORMATION

GEMOTORISEERD LOUVER

De horizontale louver kan direct bediend worden met de bediening om de gewenste stand 

te selecteren.

� �SWING�, de louvers bewegen constant omhoog en omlaag dus vergroot de lucht-
circulatie binnen in de ruimte.

AUTOMATISCHE HERSTART NA STROOMSTORING
� Wanneer er een stroomstoring optreedt tijdens de werking stopt de unit direct.
� Wanneer de voeding weer herstelt is, zal de OPERATION lamp gaan knipperen.
� 3 minuten nadat de stroomstoring voorbij is zal de airconditioner automatisch herstarten.
Dit betekend dat het niet nodig is om de unit met de ON/OFF knop op de afstandsbediening 
te laten starten. De unit herstart onder dezelfde conditie als voor de stroomonderbreking.

DIAGNOSTIEK EN BESCHERMENDE FUNCTIES
Door het knipperen van de LED lampjes op het bedieningspaneel van de binnenunit,
kan de storingscode nauwkeurig worden bepaald. 
3-minuten� vertragingsbeveiliging: De buitenunit is uitgerust met een beschermingsfunctie welke
de compressor beschermd tegen schade na een stop. Deze functie is actief na een storing, 
stroomstoring, na uitschakelen, etc. en zorgt ervoor dat de compressor pas na het verstrijken

van 3 minuten weer kan starten.

Om de beste resultaten van de unit te verkrijgen is het aanbevolen om de volgende 
condities te gebruiken:

Opmerking: Indien de unit werkt in ruimtes met olie dampen of andere vluchtige materie, kan de 
warmtewisselaar vervuild of verstopt raken.

Gebruik de airconditioner binnen de hierboven aangegeven temperatuur bereik, omdat anders 
de ingebouwde beschermende functies de werking van het systeem onderbreken.

Aanbevolen werkingscondities

Buiten temperatuur:     21 tot 43˚C
Kamer temperatuur: 17 tot 32˚C

KOELEN WAARSCHUWING:
Kamer relatieve vochtigheid zal lager moeten zijn dan 80%. Als de airconditioner 
over deze grens zal komen, kan de warmtewisselaar bedekt raken met ijs.

Buiten temperatuur:    -5 tot 24˚C
VERWARMEN

Kamer temperatuur: 0 tot 30˚C

ONTVOCHTIGEN
Buiten temperatuur:     11 tot 43˚C
Kamer temperatuur: 17 tot 30˚C
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Verwijderen van de oude airconditioner

Voor het verwijderen van een oude airconditioner,
kijk goed na dat het niet in werking en veilig is
en houd de veiligheidsinstructies in acht.
Haal de stroom eraf om risico's of elektrische
schokken te voorkomen.

Onthoudt dat airconditioner systemen een koude-
middel bevatten die gespecialiseerde terug-
winning vereist. Onderdelen van de airconditioner
kunnen gerecycled worden. Neem contact op met
de lokale afvalverwerkingsbedrijf of neem contact
op met de leverancier voor vragen

Zorg ervoor dat het leidingwerk van uw aircon-
ditioner niet beschadigd wordt, laat de relevante
afvalverwerkingsbedrijf dit verwijderen. Draag bij 
aan een milieubewust samenleving door te zorgen 
voor een passende anti-vervuilende verwerking.

Verwijdering van de verpakking van u 
nieuwe airconditioner
Al het verpakkingsmateriaal, gebruikt voor uw
nieuwe airconditioner, kan verwijdert worden
zonder enige gevaar voor de omgeving.

De kartonnen doos kan gevouwen of in stukken
gesneden worden en meegegeven worden aan
een papier ophaalbedrijf. De plastic zak van poly-
ethyleen en de polyethyleen schuimblokken 
bevatten geen chloorfluorkoolwaterstoffen.

Deze materialen kunnen aangeboden worden bij
een afvalverwerkingscenter voor hergebruik na
een geschikte recycling.

Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor de
naam en adres van het afvalverwerkingsbedrijf
en afvalpapier ophaaldienst het dichtst bij u in 
de buurt.

Algemene waarschuwingen voor veiligheid
� Beschadigde airconditioners niet in werking nemen, ook bij twijfel, neem contact op met de leverancier.

� Bij gebruik van de airconditioner moet u nauwkeurig de relatieve instructies volgen: zie verder in 
deze "GEBRUIKSHANDLEIDING".

� Beschadig geen onderdelen van de airconditioner welke koudemiddel bevat, doorboren of prikken van 
leiding met scherpe of puntige voorwerpen, door verdrukking of kromming van de buizen of afkrabben van 
de coating. Indien het koudemiddel eruit spuit en het in de ogen komt, kan dit serieuze letsel veroorzaken.

� Versper of bedek de inlaatrooster van de airconditioner niet. Stop je vingers of andere voorwerpen niet
in de inlaat/uitlaat ventilator van de swing louver.

� Sta kinderen niet toe om met de airconditioner te spelen. In geen enkel geval een kind op de buitenunit 
laten zitten.

� Het gebruik van de apparaat is niet bestemt voor jonge kinderen zonder toezicht.

� De hoofdschakelaar moet overeenkomen met de lokale wetgeving. Als de stroomkabel beschadigd is
moet het vervangen worden door de installateur of een technicus. Selectie van de bedrading moet in over-
eenstemming zijn met de kenmerken van de airconditioner (opgenomen stroom en opgenomen vermogen)

� Als de zekering is opgeblazen moet het vervangen worden met een nieuwe van hetzelfde type.

� De stekker dient makkelijk te bereiken zijn na installatie.

� De batterijen (infrarode afstandsbediening) zullen correct geplaatst moeten zijn.

� Onthoudt altijd om eerst de stroom uit te schakelen voor het openen van het inlaatrooster. Probeer 
nooit de unit spanningsloos te maken door aan de stroomkabel te trekken. Pak altijd de stekker vast
om deze uit het contact te trekken.

Voor het starten van de airconditioner, lees zorgvuldig de informatie in deze "GEBRUIKSHANDLEIDING"
De gebruikshandleiding bevat belangrijke suggesties voor het installeren werking en onderhoud van de
airconditioner en voor uw eigen veiligheid

De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor beschadigingen dat is ontstaan door het niet
inachtneming van de instructies die zijn aangegeven in deze "gebruikshandleiding".

VOORZORGSMAATREGELEN
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VOORZORGSMAATREGELEN

VOORZORGSMAATREGELEN

� Lees voor werking van deze airconditioner de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig.

� Het zorgvuldig nakomen van de instructies aangegeven in deze �GEBRUIKSHANDLEIDING" voorkomt
letsel en ongelukken voor de gebruiker, en zorgt voor een goede werking en een lange levensduur.

� Afhankelijk van de dreiging van mogelijke risico's en beschadigingen, zijn de weergegeven instructies 
verdeeld in 2 types: �WAARSCHUWING� en �PAS OP�. Een zorgvuldige opvolging van de instructies is 
aanbevolen voor uw eigen veiligheid en die van de omgeving waar de units zijn geïnstalleerd.

� De volgende instructies zijn voor de installatie van de airconditioner. Deze zijn omschreven in deze
�GEBRUIKSHANDLEIDING� alleen om de gebruiker te laten controleren dat de installatie goed is 
uitgevoerd. Indien een slechte installatie wordt geconstateerd - niet overeenkomend met de instructies -, 
neem dan contact op met uw installateur of met een erkende service bedrijf.

De gebruiker mag nooit zelf de installatie repareren, installeren of speciale onderhoud uitvoeren.

Symbolen

WAARSCHUWING  Dit symbool geeft aan: risico van serieuze letsels.

Dit symbool geeft aan: risico van letsels/beschadiging van uw bezittingen

Verbod. Werking zo aangegeven, is niet toegestaan of ernstige schade
aan apparaat of fataal letsel aan gebruiker kan ontstaan.

ATTENTIE

Verplicht. Werking zo aangegeven, moet zeker worden voorkomen of
ernstige schade aan apparaat of fataal letsel aan gebruiker kan ontstaan.

!

!

!

• Lees de instructies in deze gebruikshandleiding zorgvuldig.

• Het airconditioning systeem bevat het koudemiddel R407C gas onder druk. Nooit
de koelleidingen of aangesloten verbindingen afsluiten.

      

• Nooit enkele handeling aan de buitenunit afsluiters uitvoeren of aan de binnen-
unit aansluitingen.

  

• Bewaar deze gebruikshandleiding op een veilige plaats om het op elk moment te 
kunnen pakken en te gebruiken.

• Als de airconditioner wordt verplaatst en opnieuw wordt geïnstalleerd, moet deze
gebruikshandleiding altijd bij het apparaat zijn.



- 7 -

VOORZORGSMAATREGELEN

Installatie

Probeer nooit zelf de airconditioner te installeren. Nooit zelf de unit repareren. De onderdelen van de unit 
kunnen alleen bereikt worden door de panelen te openen of te verwijderen met als gevolg blootstelling
aan hoge elektrische spanning. Ook na het afsluiten van de stroom, is het niet altijd mogelijk het risico van 
elektrische schokken te voorkomen.

� Neem altijd contact op met de dealer of installateur voor installeren.
Dit systeem moet worden geïnstalleerd door een professionele installateur, om waterlekkage,
elektrische schokken of brand te voorkomen.

� Neem altijd contact op met de dealer of installateur voor speciale werking of speciale
onderhoud.
Nooit zelf proberen om speciaal onderhoud uit te voeren. Slechte reparatie of onderhoud
kan elektrische schokken, waterlekkage of brand veroorzaken.

Bevestig dat de installatie is uitgevoerd overeenkomstig met de volgende omschrijvingen:

WAARSCHUWING!

!

!

� Alle mogelijke tegenmaatregelen moeten worden genomen om koudemiddellekkage te voorkomen.
Indien een hoge concentratie van koudemiddelgas in de ruimte is, kan zuurstofgebrek ontstaan.

� Installeer de airconditioner niet naast branders, warmtebronnen of ontvlambaar gas. Dit is
om het risico te voorkomen van storingen, brand of explosie.

� Controleer dat een aardlekschakelaar is geïnstalleerd in de voeding van de airconditioner, 
om elektrische schokken te voorkomen.

� Indien geïnstalleerd in een kleine ruimte, neem tegenmaatregelen indien een koudemiddel-
lekkage de toegestane grens overschrijdt. Anders kan het leiden tot verstikking van personen.

ATTENTIE!

!

!

!

� Zorg ervoor dat de afvoerslang en afvoerpijp correct zijn geïnstalleerd. Verkeerde installatie
of onderhoud kan waterlekkage veroorzaken.

ATTENTIE!

!

!
� Zorg dat het systeem goed is geaard. Foute aarding kan elektrische
schokken veroorzaken.

!
� Dit type apparaat dient te beveiligd worden met een overeenkomende zekering 
met voldoende bescherming tegen overstroom en kortsluiting (zekering of
automaat).

Zekering
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VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING!

!

!

!

220 ÷ 240V, 50Hz

TEMP
CLOCK

SPEED

MODE

TEMP.
FAN

SPEED

ON

OFF

˚C

Gebruik correcte voeding.                                                                Stop de stekker niet in een veelvoudig stopcontact
of in contacten waar andere apparaten op aan 
zijn gesloten. Gebruik geen stekker adapter.

Stop de stekker compleet in het stopcontact en
controleer of de aansluiting vastzit en zonder
speling. Anders kan er vonken of brand ontstaan.

Zet geen zware voorwerpen op de stekker kabel.
Zorg ervoor dat die niet beschadigd. Gebruik 
geen foute of beschadigde stroom kabels.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door te 
trekken aan de kabel. Dit kan leiden tot 
beschadiging van de stroomkabel, stekker of het 
stopcontact en dit kan elektrische schokken 
veroorzaken of brand voortbrengen.

Nooit de airconditioner uitzetten door de stekker 
uit het stopcontact te halen. Dit kan elektrische
schokken of brand veroorzaken.
Altijd op de ON/OFF knop op de afstands-
bediening drukken.

Gebruik geen extra kabel. Gebruik de stroomkabel
niet opgerold.

Nooit de schakelaar, stopcontacten of stroom
stekkers aanraken met natte handen. Dit kan
elektrische schokken veroorzaken.

Indien u een brandgeur ruikt, onmiddellijk de
airconditioner uitschakelen, schakel de zekering
af op �UIT� of �0� en neem contact op met de
Installateur.

Stop geen enkele voorwerpen in de luchtinlaat
of uitlaat. Ook niet als de ventilatoren gestopt
zijn, deze kunnen opeens automatisch starten

Uw lichaam niet voor een lange periode blootstellen 
aan de koudelucht. Dit kan gezondheidsproblemen
veroorzaken.

Zet de luchtrichting niet op kinderen of op 
bejaarde mensen.

Lees de werking voorzorgsmaatregelen in deze lijst goed. Dat zorgt voor een correcte werking en 
bescherming van de mensen, dieren en voorwerpen binnen in de omgeving van het airconditioning systeem.



- 9 -

VOORZORGSMAATREGELEN

ATTENTIE!

!

!

!

!

Indien de unit en een gasbrander tegelijk in 
werking zijn, ventileer dan de ruimte regelmatig 
om zuurstof tekort te voorkomen.

Gebruik geen spuitbussen naast de airconditioner
en spray niks richting het apparaat.

Plaats nooit een gasbrander in de uitblaas van
de airconditioner.

Het wordt aanbevolen om planten niet in de  directe
uitblaas van de unit te plaatsen.

Om elektrische schokken te voorkomen, spray
geen water of andere vloeistoffen op de binnenunit.
Reinig de airconditioner niet met water.

Ventileer de ruimte regelmatig terwijl de aircon-
ditioner werkt. Het niet nakomen van dit advies
kan zuurstof tekort uit voortkomen.

Plaats geen eten, planten of precisie apparatuur
in de uitblaas van de airconditioner om be-
schadiging te voorkomen.

Voor goede uitvoering, werkt de airconditioner
onder de temperatuur en vochtigheid condities
aangegeven in deze handleiding (zie hoofdstuk
�AANBEVOLEN WERKING CONDITIES")
Als de unit werkt onder deze condities, kunnen
storingen voorkomen of vocht kan van de binnen-
unit afdruppelen.

Plaats niets voor de airconditioner die de uitblaas
verspert.

Wanneer het noodzakelijk is, vervang zekeringen 
met hetzelfde type en grootte. Gebruik nooit een 
stuk ijzer of koper in plaats van een goede zekering
dit kan storingen of brand veroorzaken.

Raak de warmtewisselaars (metalen vinnen) op de binnen -en buitenunit niet aan. Dit kan pijn veroorzaken
door de scherpe vormen van de vinnen. Wees hier ook zorgvuldig voor wanneer het inlaatrooster en 
luchtfilters worden verwijderd.
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BINNENUNIT OMSCHRIJVING

LED Display  (voor alle modellen)

1

2

3

4

OPERATION LED (groen)

TIMER LED (geel)

DEF/FAN LED (rood)

ALARM LED (rood)

2 3 41

Signaal ontvanger

Buzzer �Manual� knop

(Voor meer details, zie de volgende pagina's

De omschrijving van de binnenunit in de volgende pagina's hebben alleen de bedoeling om te laten zien hoe de werking
en correct gebruik van de airconditioner. De afbeeldingen kunnen daarom iets anders zijn met de echte producten.

HTFI 351 GR
HTFI 531 GR

Elektrische box

Romp

Panel

LED display en
Emergency knop

Inlaat rooster
Luchtfilter onder het rooster

Luchtuitlaat met gemotoriseerde 
louvers

Panel

Vierkante haak LED display en
Emergency knop

Luchtfilter onder het rooster

Inlaat rooster

Romp

Lucht uitlaten met gemotoriseerde
louvers

HTBI 711 GR
HTBI 1061 GR
HTBI 1221 GR

Vierkante haak

Hendels voor het openen van 
het rooster

Lucht uitlaten met gemotoriseerde
louvers
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DISPLAY PANEL OP BINNENUNIT

� � ��

��

�

��	
��

�������	 ����� �������	 �����

OPERATION LED (Groen)1

2 TIMER LED (Groen)

3 DEF/FAN LED (Rood)

4 ALARM LED (Rood)

1) OPERATION LED

Wanneer de unit wordt ingeschakeld, begint de LED met knipperen. Tijdens de werking, stopt het met
knipperen en licht het op.

2) TIMER LED
Licht op wanneer TIMER functie is geselecteerd (geprogrammeerde start en/of stop).

3) DEF/FAN (DEFROST/PREHEATING) LED
�  Tijdens verwarmen, als er ijsvorming ontstaat op de buiten warmtewisselaar, start automatisch het 
ontdooien en de LED licht op.

�  Dit lampje brandt ook wanneer de "voorbereiding" functie voor de binnen warmtewisselaar is geactiveerd.
Dit is het geval wanneer de airconditioner start met verwarmen en de temperatuur van de binnenunit
warmtewisselaar nog te laag is.

4) ALARM LED

De LED knippert wanneer het waterniveau in de afvoercondensbak de limiet overschrijdt.
In dit geval stopt de compressor, totdat het overschot aan water compleet is verwijdert door de afvoerpomp.
Voor meer informatie, zie hoofdstuk 5 van deze handleiding.

5) MANUAL knop

Te gebruiken om het adresnummer en de capaciteit instelling af te lezen. Voor meer informatie zie
hoofdstuk 3.10 �CONTROLE VAN DE UNIT ADRESSERING EN STROOM".

6) Buzzer
Hier wordt een geluidssignaal gegeven wanneer een signaal is ontvangen door de binnenunit.

7) Signaal ontvanger

Hier worden de signalen van de afstandsbediening ontvangen.

Door de analyse van de storingsindicatie van het binnendeel kan een erkende monteur eventuele oorzaak 
van een storing eenvoudiger herleiden. Daarom indien een onderstaande storing voorkomt, noteer de
storing indicatie, stop de werking van de airconditioner, schakel de voeding af en neem contact op met uw 
installateur.  Probeer nooit zelf de airconditioner te repareren.
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Het plaatsen of vervangen van de batterijen in de afstandsbediening

Gebruik voor de afstandbediening, 2 batterijen
van het type "AAA" (1,5V).

!   Verwijder het voorklepje van de bediening door 
het eraf te schuiven in de richting zoals de 
pijltjes aangeven zie foto

! Vervang de gebruikte batterijen door nieuwe. 
Controleer dat ze correct zijn geplaatst  zoals 
aangegeven.

! Na het plaatsen van de batterijen, druk op de
"RESET" knop op de afstandsbediening.

! Voor u het voorklepje terugschuift, moet op de 
klok aanduiding van de afstandsbediening 
knipperend "0:00" te zien zijn.

Na het plaatsen van de batterijen kunt u de klok met 
de afstandsbediening instellen (zie hieronder).

NOTITIE: Gebruik alleen nieuwe batterijen van hetzelfde merk en type. Als de airconditioner een 
lange periode niet wordt gebruikt, verwijder de batterijen dan uit de afstandsbediening, omdat 
deze defect kan raken door roest/zuur lekkage.
Een batterij gaat gemiddeld een jaar mee. Vervang de batterijen wanneer er geen ontvangst beep
van de binnenunit is of als de transmissie indicator op de afstandsbediening te kort oplicht.

Voor het starten van de airconditioner stel de klok 
op de afstandsbediening in, zoals in deze sectie 
wordt uitgelegd
De tijd kunt u altijd zien op de display van de afstands-
bediening of de airconditioning nu in werking is 
of niet.

HET INSTELLEN VAN DE KLOK
Wanneer de batterijen in de afstandsbediening zijn 
geplaatst, verschijnt "0:00 "knipperend in de display
van de afstandsbediening.

1. Druk de �TIME ADJUST� knop in  (     :
later en       : vroeger) om de tijd in te stellen.

    Bij elke druk op de knop, wordt de tijd
instelling verandert met 1 minuut
vooruit of achtertuit.

2. Druk op de �OK� knop om de tijd instelling
te bevestigen.

3.        Druk op de �CLOCK� knop om de ingestelde
tijd te wijzigen.

INFRARODE AFSTANDSBEDIENING

TEMP
CLOCK

SPEED

MODE

FAN
SPEED

ON

OFF

TEMP.

AIR
DIRECTION

ECONOMIC
RUNNING

SWING OK TIMER ON

CLOCK CANCEL TIMER OFF

TIME ADJUST

L R

1

2

3

Instellen of regelen van de klok
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INFRARODE AFSTANDSBEDIENING

Overzicht bedieningsknoppen

TEMP
CLOCK

SPEED

MODE

FAN
SPEED

ON

OFF
TEMP

AUTO COOL DRY HEAT

FAN

AUTO LOW MED HIGH

"MODE" KNOP

"FAN SPEED" KNOP

Druk deze knop in om
de modes te selecteren
Elke keer als u deze knop in-
drukt, zal een van de volgende
modes worden geselecteerd:

Gebruik deze knop om de
ventilatiesnelheid te selecteren.
Elke keer wanneer deze knop wordt
ingedrukt, veranderd de
ventilatiesnelheid als volgt:

"ON/OFF" KNOP

Druk deze knop in om te starten.
Druk nogmaals om de unit
weer te stoppen.

"TEMP" KNOPPEN

Gebruik deze knop om de
ingestelde temperatuur te
verhogen tot 30˚C.

Gebruik deze knop om de
ingestelde temperatuur te
verlagen tot 17˚C.

De temperatuur wordt veranderd
in stappen van ± 1˚C.

Schuif het voorklepje open
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INFRARODE AFSTANDSBEDIENING

AUTO COOL DRY HEAT FAN

TEMP
CLOCK

TIMER ON

TIMER OFF

SPEED AUTO LOW MED HIGH

MODE

FAN
SPEED

ON

OFF
TEMP

AIR
DIRECTION

ECONOMIC
RUNNING

SWING OK TIMER ON

CLOCK CANCEL TIMER OFF

TIME ADJUST

L R

"AIR DIRECTION" KNOP
Gebruik deze knop om het 
uitblaaspatroon te veranderen 
van de louvers.
Deze functie is niet beschikbaar
voor deze modellen.

"SWING" KNOP
Druk deze knop in om de louvers
automatisch omhoog en 
omlaag te laten bewegen. Druk 
nogmaals om weer te stoppen.

"OK" KNOP

Druk op deze knop om de
tijdinstellingen te bevestigen.

"CLOCK" KNOP
Druk op deze knop om de
ingestelde tijd te wijzigen.

"LOCK" KNOP
Gebruik deze knop om de 
instellingen te blokkeren.
Druk dezelfde knop nog een keer 
in wanneer u de lock mode 
wilt uitschakelen.

"ECONOMIC RUNNING" KNOP
Deze mode is niet mogelijk 
om te gebruiken voor
deze modellen.

"ON/OFF TIMER" KNOPPEN
Gebruik de "TIMER ON" knop om
de inschakeltijd van de unit in 
te stellen. 
Gebruik de "TIMER OFF" knop om 
de uitschakeltijd van de unit in
te stellen.

"TIME ADJUST" KNOPPEN

Gebruik deze knoppen om de 
tijd en de ON/OFF tijd te wijzigen.

"CANCEL" KNOP

Gebruik deze knop om de 
instellingen van de timer functie
 te annuleren.

"RESET" KNOP

Druk deze knop in om alle instellingen
te annuleren en de afstandsbediening
terug te zetten naar de fabrieks-
instelling (Zie notitie hieronder).

NOTITIE: 

Door te drukken op de "RESET" knop, verschijnt er op de display de klok "0:00" en de dubbele punt knippert 

en geeft aan dat de juiste tijd opnieuw ingesteld moet worden.

De TIMER instellingen worden uitgewist en kunnen desgewenst opnieuw ingesteld te worden.

De Auto werkingsmode en Auto Ventilatiesnelheid worden geselecteerd op basis van een ingestelde 

temperatuur van 24°C . 
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INFRARODE AFSTANDSBEDIENING

LCD panel 

AUTO COOL DRY HEAT FAN

TEMP
CLOCK

TIMER ON

TIMER OFF

SPEED AUTO LOW MED HIGH

TRANSMISSIE INDICATOR
De transmissie indicatie knippert 
wanneer een signaal wordt gegeven 
naar de binnenunit. 

MODE DISPLAY
Geeft de gekozen instel l ing 
aan:
AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN.

"ON-OFF" INDICATOR
Deze indicator licht op wanneer de airconditioner aan is.

"TEMP" DISPLAY
De ingestelde temperatuur is te zien in de display.
In de FAN modes zal er geen waarde 
worden getoond in de display.

"CLOCK" DISPLAY
Geeft de klok tijd aan.

"TIMER ON/OFF" INDICATORS
Geeft de geselecteerde aan / uit periode aan

"LOCK" INDICATOR
Dit licht op wanneer de LOCK functie is 
geactiveerd.

"FAN SPEED" DISPLAY
Geeft de geselecteerde ventilatiesnelheid aan:
AUTO - LOW - MED - HIGH.

"ECONOMY" INDICATOR
Deze functie werkt niet voor deze modellen.

In de illustratie hierboven, zijn alle mogelijke indicaties aangegeven op de display ter wille van de duidelijkheid.
Tijdens bedrijf, zijn alleen de relevante gegevens te zien op de display van het afstandsbediening LCD panel.
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INFRARODE AFSTANDSBEDIENING

1) Controleer dat de 2 batterijen geladen zijn en correct zijn geplaatst in de batterij ruimte 
op de afstandsbediening, zoals aangegeven op de afstandsbediening zelf. De gemiddelde 
levensduur van de batterijen is 1 jaar.
2) Gebruik de afstandsbediening door te richten naar de binnenunit niet meer dan een 
afstand van 7 meter vanaf de unit.
3) De afstandsbediening werkt niet goed als er gordijnen, deuren of andere objecten tussen 
de afstandsbediening en de signaalontvanger op de binnenunit bevinden.
4) Als de afstandsbediening is geplaatst zijdelings naar de signaal ontvanger, werkt het 
binnen een maximale hoek van 30 graden aan de rechter of linkerzijde van de ontvanger. Als de 
afstandsbediening is bevestigd aan de wand, werkt het binnen een afstand van 0,5 meter
 aan de rechter of aan de linkerzijde vanaf de ontvanger.
5) Als de infrarode ontvanger op de binnenunit is blootgesteld aan directe zonlicht,werkt 
de afstandsbediening (en dus de airconditioner) niet goed.
6) Om storingen te voorkomen, houdt de afstandsbediening minstens 1 meter vanaf Hi-Fi, 
TV, radio en in het algemeen vanaf apparaten welke elektromagnetische velden produceren.
7) De afstandsbediening niet nat maken en voorkom dat vloeistoffen erop valt.
8) Ga voorzichtig met de afstandsbediening om en let op dat er geen zware voorwerpen 
erop komen. Houdt het ver van warmtebronnen zoals verwarming, gastoestellen, elektrische 
deken, etc. 

Maximale toegestane afstand: 7 meter

Gebruik van de afstandsbediening

C

C

C

LED DISPLAY

Signaalontvanger
en LED display Signaal ontvanger

Signaalontvanger
en LED display
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VERWARMEN, KOELEN EN VENTILEREN

Het starten:

Schakel de voedingspanning in: het OPERATION 
lampje op het paneel van de unit zal gaan knipperen:

1.

 

Selecteer de gewenste werking, door op de
"MODE" knop te drukken:
• COOL (Koelen)
• HEAT (Verwarmen)
• FAN (Ventileren)

2.

 

Stel de gewenste temperatuur in door de
"TEMP" knoppen.

 

3.

 

Stel de gewenste ventilatiesnelheid in door op 
de "FAN SPEED" knop te drukken:
- AUTO (Automatisch)
- LOW (Laag)
- MED (Midden)
- HIGH (Hoog)

4.

 

Druk op de "ON/OFF" knop om de airconditioner te
starten: Nu brandt de OPERATION lamp.

 

Het stoppen:

Druk de "ON/OFF" knop op de afstandsbediening in
om de airconditioner te stoppen.

WAARSCHUWING: Tijdens de werking in de FAN mode is het niet mogelijk om de kamertemperatuur te regelen.
De instructies zoals aangegeven in paragraaf "2" zijn in dit geval niet van toepassing(zie hierboven).

NOTITIE VOOR DE GEBRUIKER:

• Soms start de airconditioner niet gelijk, maar na
verloop van 3 minuten, ter bescherming 
van de compressor. 
Dit is het geval met elke stop/start.

COOL

TEMP
CLOCK

SPEED LOW

MODE

FAN
SPEED

ON

OFF
TEMP.

1

2

3
4
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ONTVOCHTIGEN

� WERKING IN ONTVOCHTIGEN:
Ontvochtigen is in feite koelen bij lage ventilatiesnelheid. Hierdoor zal de lucht langer in 
contact blijven met de warmtewisselaar in de binnenunit, waardoor de ontvochtigings-
capaciteit van de airconditioner wordt verhoogd.

� Tijdens de werking in ontvochtigen zal de airconditioner automatisch werken afhankelijk
van het temperatuurverschil tussen de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur.

Het starten:

1.

 

Druk op "MODE" knop en selecteer DRY

2.

 

Stel de gewenste temperatuur in door de
"TEMP" knoppen in te drukken.

•  In de DRY mode is de ventilatiesnelheid "AUTO" 
ingesteld en een andere keuze is niet mogelijk.

3.

Schakel de voedingspanning in: het OPERATION 
lampje op het paneel van de unit zal gaan knipperen.

Druk de "ON/OFF" knop in om de air-
conditioner te starten: Nu brandt de 
OPERATION lamp vol.

Het stoppen:

Druk de "ON/OFF" knop in op de afstandsbediening 
om de airconditioner te stoppen.

NOTITIE VOOR DE GEBRUIKER:

• Soms start de airconditioner niet gelijk, maar na
verloop van 3 minuten, ter bescherming van 
te compressor. Dit is het geval bij elke stop / start.
for the compressor.

DRY

TEMP
CLOCK

SPEED AUTO

MODE

FAN
SPEED

ON

OFF
TEMP.

3

2

1



- 19 -

AUTOMATISCHE WERKING

Wanneer "AUTO" is geselecteerd, start de airconditioner
in de meest geschikte werking, op basis van de kamer-
temperatuur. 

Het starten:

1. Selecteer "AUTO" mode met de "MODE" knop.

2. Stel de gewenste temperatuur in door de "TEMP"
knoppen in te drukken.

3.

Schakel de voedingspanning in: het OPERATION 
lampje op het paneel van de unit zal gaan knipperen.

Druk de "ON/OFF" knop in om de unit te starten
Nu brandt het "OPERATION" lampje vol.

Het stoppen:

Druk de "ON/OFF" knop in op de afstandsbediening
om de airconditioner te stoppen.

WAARSCHUWING: Tijdens de werking in de AUTO mode is het niet mogelijk om de ventilatiesnelheid te 
regelen. De ventilatiesnelheid wordt automatisch gekozen en AUTO wordt getoond in het LCD-scherm.

NOTITIE VOOR DE GEBRUIKER:
• Soms start de airconditioner niet gelijk, maar na

verloop van 3 minuten, ter bescherming
van de compressor. 
Dit is het geval bij elke stop / start.

AUTO

TEMP
CLOCK

SPEED AUTO

MODE

FAN
SPEED

ON

OFF
TEMP.

3

2

1
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TIMER

NL

1. Druk op de "TIMER ON" knop om de aanschakel-
tijd te programmeren of "TIMER OFF" knop om de
uitschakeltijd te programmeren.

2. Druk op de  "TIME ADJUST" knoppen om de 
gewenste tijd in te stellen.

•  om de tijd te verhogen met 10 minuten.
•  om de tijd te verlagen met 10 minuten.

3. Druk de "OK" knop om instelling te bevestigen 
en signaal te sturen. Controleer dat het Timer 
lampje op het binnendeel brandt.

4.

 

Om de instelling te annuleren, druk op de CANCEL 
knop van de bediening en herhaal stappen 2 en 3.

� VOORBEELDEN VAN DE TIMER INSTELLING

Timer OFF

Operation

Stop

Operation

Stop

Timer ON

Timer OFF

Timer ON

Stop

Operation

Operation

Programmeren om op 23:00 te stoppen

1) Druk op de �TIMER OFF� knop
2) Druk op de �TIME ADJUST�   (                ) knoppen totdat 23:00 in scherm verschijnt
3) Druk op de �OK� knop

Programmeren om op 06:00 te starten

1) Druk op de �TIMER ON� knop
2) Druk op de �TIME ADJUST� (                  ) knoppen totdat 06:00 in scherm verschijnt
3) Druk op de �OK� knop

Programmeren om 23:00 te stoppen en om 06:00 te starten

1) Druk op de  �TIMER OFF� knop
2) Druk op de �TIME ADJUST� (                 ) knoppen totdat 23:00 in scherm verschijnt
3) Druk op de�TIMER ON� knop
4) Druk op de �TIME ADJUST� (                  ) knoppen totdat 06:00 in scherm verschijnt
5) Druk op de �OK� knop

WAARSCHUWING:
� Onder de TIMER instelling zal de afstandsbediening automatisch een signaal verzenden om het binnendeel te starten
of te stoppen op de ingestelde tijd. Plaats hiervoor de afstandsbediening op een zodanige locatie dat het binnendeel deze
signalen kan ontvangen en controleer dat er geen obstakel de signalen kan verstoren. 

Opmerking: De TIMER instelling is voor 24 uur geldig, het is niet mogelijk deze functie als een week TIMER te gebruiken.
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WERKING INSTRUCTIES

Verticale uitblaasrichting

Door te drukken op de ON/OFF knop op de afstandsbediening, start de unit en selecteert automatisch de
beste positie voor de louver overeenkomend met de ingestelde werking mode (Cool, Dry of Heat mode).
Het is mogelijk om de gewenste positie voor de louver te selecteren door te drukken op de SWING knop.

De aanbevolen posities overeenkomend met de werking modes zijn aangegeven in de figuren hieronder.

Koelen/Drogen                                                                  Verwarmen

Automatische beweging

Als de SWING knop een keer wordt ingedrukt, de louver begint met bewegen zoals hieronder aangegeven.

Onthouden van de louvers positie

Als de SWING knop nog een keer wordt ingedrukt, stopt de louver in de positie die bereikt is op dat moment.
Deze positie wordt onthouden voor de volgende herstart van de airconditioner.

� Wanneer de unit is gestopt, beweegt de louver automatisch naar de dichte positie.

� Beweeg de louver nooit met de hand, maar altijd met de afstandsbediening. Beweging met de hand
kan het regel mechanisme beschadigen. In het geval dat de louvers niet correct bewegen, zet dan de
airconditioner af en herstart het weer na een paar minuten.

� In Cool en Dry modes, richt de louvers niet naar beneden voor een lange periode. Anders kan er 
condens vormen op de luchtuitlaat. Ook in geval van als automatische beweging is geselecteerd, stopt
het na een uur, en de louvers blijven naar beneden gericht op 10 graden van de horizontale niveau.

NOTITIES
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NOODBEDRIJF EN TEST FUNCTIE

NOTITIE: Gebruik Testbedrijf niet als een normale werking.

NOODWERKING

�MANUAL� knop �MANUAL� knop

Als de afstandsbediening kwijt is of de batterijen leeg zijn kan de airconditioner gestart 
worden door eenmaal te drukken op de  "HANDMATIG" knop op het panel. De 
airconditioner start met werken in de noodwerking "AUTO" mode
Tijdens de noodwerking kan het binnendeel signalen van de afstandsbediening
ontvangen.

TESTEN VAN DE AIRCONDITIONER IN GEFORCEERD KOELEN

Druk 2 maal op de "MANUAL"knop. De unit start geforceerd koelen in de hoge ventilatie 
stand. Na 30 minuten wordt de werking omgeschakeld in AUTO mode.
Tijdens geforceerd koelen kan het binnendeel geen signalen ontvangen van de
bediening. 

Stoppen van het noodbedrijf of geforceerd koelen:

Druk tweemaal op de �MANUAL� knop tijdens noodwerking, of druk eenmaal op de 
"MANUAL" knop tijdens testbedrijf: de airconditioner zal stoppen.
Normale werking kan hierna worden ingesteld door middel van de afstandsbediening.
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C

ONDERHOUD EN ADVIES VOOR GEBRUIK

NOTITIES:

Reiniging van de unit

Voor het starten van het gewone onderhoud:
1 - Stop het apparaat door te drukken op de ON/OFF knop op de afstandsbediening;
2 - Beweeg de toegewijde schakelaar van "OFF" of "0:  positie;
3 - Schakel de voedingspanning af;
4 - Als de unit is geinstalleerd in een zeer hoge positie, gebruik een ladder of andere geschikte trap
om te bereiken, welke stevig en sterk genoeg is voor uw veiligheid.

Reiniging van de afstandsbediening                   Reiniging van de binnenunit

Gebruik geen water, maar een droge doek.
Gebruik geen producten voor glasreiniging,
kleren in reinigingsmiddel.

Gebruik een droge en zachte doek. Als het 
nodig is dompel de doek in water met een
neutraal reinigingsmiddel, dan uitwringen.

Gebruik nooit een van de volgende producten voor reiniging

Benzine, verf oplossing, boen producten, bij
producten met olie in het algemeen, etc. kan
het oppervlak van de unit beschadigen en
veroorzaakt misvorming en krassen op het
apparaat en op de afstandsbediening.

Gebruik van heel warm water (over 40°C) kan verkleur-
ing en/of misvorming van de onderdelen veroorzaken.

!

Als het apparaat of de luchtfilter erg vies zijn, reinig ze met een doek geweekt in lauw water en een neutraal
reinigingsmiddel. Spoel in schoon water en droog het goed. De aanwezigheid van vocht op het inlaatrooster
kan elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik nooit een schuurspons voor reiniging, om krassen te voorkomen op het oppervlak van de unit.

Als het rooster open of verwijderd is, raak niet de metalen vinnen van de warmtewisselaar aan, de vinnen zijn
scherp en kunnen u bezeren.

Stel het rooster of de unit niet bloot aan directe zonlicht, om verkleuring of vervorming van dit te voorkomen.

WAARSCHUWING
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Fig.1

Buitenkant Filter

Fig.3

Fig.2

Binnenkant
filter

ATTENTIE!

ONDERHOUD EN ADVIES VOOR GEBRUIK

VERWIJDEREN EN REINIGING VAN DE LUCHTFILTER

Na het verwijderen van de filter, raak niet de metalen
vinnen van de warmtewisselaar aan, deze zijn scherp
en u kan zich bezeren.

1

2

4

5

3

Open het voorpaneel door met de vingers de
de haakjes in de aanzuigrooster in de open
positie te drukken. Het aanzuigrooster kan
geopend worden en de filters zijn zichtbaar
(Fig.1).

Om het filter te verwijderen open de
klem aan de onderzijde.
(Fig.2).

Reinig de filter door een stofzuiger te gebruiken
of was het met water. In geval van reiniging met water,
laat de filter drogen in de schaduw en niet onder bloot-
stelling van zonlicht of bij andere warmtebronnen.

�  1  Als de reiniging wordt uitgevoerd met een 
stofzuiger, moet de buitenkant van de filter naar
u toe gericht zijn.
�  2 Als de reiniging wordt uitgevoerd met water,
moet de binnenkant van de filter naar u gericht
zijn (Fig.3).

Plaats de filter terug. Plaats de filter correct door
de klemmen op de onderkant.

Sluit de inlaatrooster.

� Normaal is het niet nodig om de filter te vervangen: u hoeft alleen op een normale manier te reinigen. Vervang de 
filter wanneer de opgehoopte stof/vuil niet verwijdert kan worden.

� Als de luchtfilter is beschadigd en het moet vervangen worden, is het nodig om het onderdeel te bestellen: neem
contact op met uw installateur.

� BELANGRIJK: Nooit de filter terugplaatsen op de binnenunit als het beschadigd is.

Laat de unit niet werken zonder de lichtfilter.

REINIG DE LUCHTFILTER ELKE TWEE WEKEN.

NOTITIE 1: 

NOTITIE 2:
De filter moet altijd schoon zijn: Als het is verstopt met stof of ander vuil, zal de koel- en verwarmingscapaciteit 
van de airconditioner verminderen. Het apparaat maakt meer geluid en verbruikt meer elektriciteit.

Het is zeer belangrijk dat de filter regelmatig wordt schoon gemaakt, aangepast op de werking condities van
het apparaat. Als de airconditioner veel wordt gebruikt in een stoffige omgeving, moet de filters vaker worden
gereinigd dan een andere airconditioner die gebruikt wordt in een minder stoffige omgeving.

Normaal moet de reiniging elke 2 weken uitgevoerd worden.
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1 2 3 

TEMP
CLOCK

SPEED

MODE

TEMP.
FAN

SPEED

ON

OFF

˚C

ONDERHOUD EN ADVIES VOOR GEBRUIK

Aan het begin van het seizoen

Wanneer de airconditioner na een lange periode wordt herstart of aan het begin van het 
seizoen voer de volgende procedure uit:

3 Aardekabel
Controleer de elektrische bedrading en speciaal of de aardekabel niet is onderbroken en goed
is aangesloten.

Plaats niks voor de luchtinlaat en uitlaat
Controleer dat voorwerpen de luchtinlaat en uitlaat van de binnen -en buitenunits niet verspert.

1

Controleer de bevestiging van de unit
Controleer de conditie van de bevestigingen van de binnen -en buitenunits, vooral wanneer
de buitenunit op ijzeren beugels staan die onderhevig zijn aan corrosie.

2

ATTENTIE

Een onjuiste aansluiting van aarde kan gevaar of elektrische schokken veroorzaken.

!

4 Luchtfilter
Controleer of de filter is geplaatst op de binnenunit. De filter moet schoon zijn. Als er geen filter is
of de filter is vies, herplaats of reinig het.

5 Batterijen van de afstandsbediening
Plaats de batterijen in de afstandsbediening in het batterijvakje.

6 Starten van de unit
De elektrische voeding van de buitenunit moet 12 uren 
van te voren zijn ingeschakeld, voordat de werking kan worden gestart.
Schakel de voeding naar de binnenunits in. De
OPERATION lampje op de binnenunits start
met knipperen eenmaal per seconde.
Start de binnenunits door te drukken op de ON/OFF knop  
op de bediening, alleen 12 uur nadat de buitenunit is aan-
gesloten op de elektrische voeding.
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!

~ 6 h

Cool / 30˚C

Fan / HIGH

1 2 3

TEMP
CLOCK

SPEED

MODE

TEMP.
FAN

SPEED

ON

OFF

˚C

1

2

5

Sluit het apparaat af van de stroomtoevoer.
Stop de airconditioner door te drukken op de ON/OFF knop op de afstandsbediening,
beweeg de voedingschakelaar naar �OFF� of �0�.

Dit is nodig omdat het apparaat een kleine hoeveelheid elektriciteit verbruikt ook als
het is uitgeschakeld.

Reinig de buitenkant van het paneel van
de unit.

Verwijder de batterijen vanuit de
afstandsbediening.

4

Droog de unit.
Laat de airconditioner voor een halve dag koelen met een ingestelde
temperatuur van 30°C, of laat het apparaat werken in ventileren
voor ongeveer een halve dag ingesteld op een hoge snelheid.
Dit is voor het drogen van de unit en voorkoming van het vormen van
schimmel en/of slechte geur.

Reinig en herplaats de luchtfilter.3

ONDERHOUD EN ADVIES VOOR GEBRUIK

AAN HET EINDE VAN HET SEIZOEN

Op het einde van het seizoen of in geval dat de airconditioner niet wordt gebruikt voor 
een lange periode, voer de volgende procedure uit:
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TIMER

C ˚C

NEE

!

ADVIES VOOR GEBRUIK

Selecteer een geschikte temperatuur waarde:

� Verwarmen, voorkom te hoge temperatuur waarde in te stellen.
� Koelen, voorkom een te lage temperatuur waarde in te stellen.
Een geschikte temperatuur is 21°C~28°C.

Vaak de luchtfilter reinigen:

� Om een goede uitvoering van de airconditioner te verkrijgen,
is het nodig om de filter van de binnenunit elke 2 weken te reinigen
(zie vorige pagina). Als stof ophoopt op de filter, vermindert dit de
capaciteit van de airconditioner.

ONDERHOUD EN ADVIES VOOR GEBRUIK

Houdt deuren en ramen niet open:

� Dit vermindert de capaciteit van de airconditioner en
veroorzaakt een verhoging van elektriciteitverbruik. Daarbij kan
in geval van overbelasting, de automatische beschermende 
functies aanspreken, en de airconditioner stopt met
werken.

Voorkom blootstelling van zonlicht:

� In koelen, scherm de ramen af met gordijnen of rolluiken,
In dit geval verkrijgt u meer comfort en vermindering van
het elektriciteitverbruik.

Gebruik de TIMER functie matig:

� Selecteer de tijdintervallen niet hoger dan voor het comfort
nodig is, en overweeg goed hoe lang er personen aanwezig zijn
in de ruimte waar de airconditioner draait.

Regel de luchtrichting correct:

� Met een kleine experiment is het mogelijk om zelf
de verhoging van comfort vast te stellen bij een juiste 
instelling van de positie van de louver. Het energie-
verbruik blijft hetzelfde bij groter comfort.
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NOTITIE: Als de warmtelast in de ruimte te groot wordt in verhouding met de capaciteit van
de airconditioner dan zal deze vervangen moeten worden met een unit met groter 
capaciteit of aanvullende verwarming/koelingapparatuur zal toegevoegd moeten worden.

VOORAFGAANDE CONTROLES UITVOEREN

PROBLEMEN EN MOGELIJKE REDENEN

VOOR HET STARTEN VAN INSPECTEREN NAAR ECHTE PROBLEMEN, CONTROLEER DE VOLGENDE ITEMS:

DE AIRCONDITIONER WERKT NIET

 * De zekering is defect of er is geen elektriciteit aanwezig.

 * De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.

 * De "TIMER ON" functie is actief maar de tijdinstelling van de klok is niet correct.

HET KOELT OF VERWARMT NIET GENOEG

 * De lucht inlaat of lucht uitlaat zijn verstopt op een of beide units.

 
* Deuren en ramen zijn open gebleven.

 
* De luchtfilter is verstopt met stof.

 * De louvers zijn niet in de correcte positie ingesteld (Cassette type modellen).

 * Geselecteerde ventilatiesnelheid is te laag.

 
* De ingestelde temperatuur is te hoog of te laag.

 

* De airconditioner voert automatisch ontdooien in.

DE LUCHT IN DE RUIMTE RUIKT NIET GOED

* Muren, kleden, meubels, kleren, kunnen doordrongen worden met slechte reuk welke neerslaan 
op de binnenunit.

* Een witte nevel of koude lucht en/of water komt uit de buitenunit. De airconditioners voert
automatisch ontdooien uit.

LET OP
Als een van de volgende toestanden voordoen, stop dan onmiddellijk de airconditioner en neem contact op 
met de installateur:

*
 

LED lampjes op de binnenunits panel knippert 5 keer per seconde.

 

* De zekering wordt frequent aangesproken.

 

* Bij elke ander foutieve werking. 

WAARSCHUWING

Als er water uit de onderkant van de binnenunit komt, is het nodig om de afvoerslang na te 
kijken; er mag zich hier geen lus in bevinden of naar een hoger gedeelte worden gebracht.
Dit probleem kan het resultaat zijn van de slechte werking van de afvoerslang of van de
vlotterschakelaar, en in dit geval knippert de "ALARM" lamp (zie verder).

*
 

Een brandgeur wordt waargenomen.
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Het is niet mogelijk om de instellingen te veranderen terwijl de airconditioner werkt

WAT GEBEURT ER                                 CONTROLE                               MOGELIJKE OORZAAK

Controleer of de "AUTO" mode is
aangegeven op de bediening.

Wanneer "AUTO"mode werkt, wordt
de binnen ventilatiesnelheid auto-
matisch ingesteld door de elektronica.

De gebruiker kan niet de binnen
ventilatiesnelheid veranderen.

De transmissie signaal op de afstandsbediening gaat niet branden

WAT GEBEURT ER                               CONTROLE

Controleer of de Timer is geactiveerd
Het signaal kan niet worden gegeven
op de bediening omdat de unit niet
in werking is.

De ingestelde temperatuur wordt niet aangegeven op de afstandsbediening

WAT GEBEURT ER                               CONTROLE

De ingestelde temperatuur wordt niet
aangegeven op de afstandsbediening.

De ingestelde temperatuur kan niet in-
gesteld worden wanneer "FAN"werkt

"TIMER"indicaties staan niet meer op de display van de afstandsbediening

WAT GEBEURT ER                               CONTROLE

Na verloop van tijd, verdwijnt de 
"TIMER OFF"indicatie van 
de display.

Controleer of de TIMER OFF 
functie ingesteld is.

De airconditioner stopt automatisch op
de ingestelde tijd, en de TIMER indicatie
op de afstandsbediening gaat uit.

Na verloop van tijd, verdwijnt de 
"TIMER ON"indicatie van 
de display.

Wanneer de ingestelde tijd is bereikt
om de airconditioner te starten, start de
unit en de aangegeven tijd gaat uit.

Het ontvangst signaal van de binnenunit is niet meer te horen.

WAT GEBEURT ER                               CONTROLE                                  MOGELIJKE OPLOSSING

Bij het indrukken op de "ON/OFF"
knop op de bediening is er geen ont-
vangst signaal van de binnenunit.

Controleer of de bediening recht
gericht is op de ontvanger van de
binnenunit en dat er geen 
obstakels tussen hen geplaatst is.

Richt de bediening op de ontvanger
van de binnenunit; druk dan nogmaals
op de "ON/OFF"knop.

VOOR HET VASTSTELLEN VAN EEN DAADWERKELIJK PROBLEEM, LOOP DE VOLGENDE CONTROLES NA:

Controleer of de "DRY" mode is
aangegeven op de bediening.

Wanneer "DRY'mode werkt, wordt
de binnen ventilatiesnelheid auto-
matisch ingesteld door de elektronica.

Controleer of de "FAN"mode is
geselecteerd.

MOGELIJKE OORZAAK  

MOGELIJKE OORZAAK 

MOGELIJKE OORZAAK 

Controleer of de TIMER ON
functie ingesteld is.

Knoppen op de bediening zijn
niet actief. 

Druk op de RESET knop.

Signalen van de afstandsbediening
worden alleen gegeven wanneer
ON/OFF is ingedrukt.

NOTITIE: De infrarode afstandsbediening kan gestoord worden door elektromagnetische velden. Als dit gebeurt, 
haal de batterijen uit de afstandsbediening en laat een paar minuten verstrekken, plaats de batterijen opnieuw.
De afstandsbediening zal waarschijnlijk weer gaan werken.

PROBLEMEN DIE VOORTKOMEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING
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Knipperen van de �ALARM� lamp

Deze modellen zijn voorzien met een condensatie afvoerpomp welke werkt op hetzelfde 
moment dat de compressor werkt in Koelen of in Drogen. Deze modellen zijn ook uitgerust 
met een  vlotterschakelaar welke de werking stopt indien het waterniveau in de lekbak een 
toegestane niveau overschrijdt. Dit wordt aangegeven met het knipperen van de ALARM 
indicator (5 keer per seconde). 
Het water niveau wordt elke 5 seconden gecontroleerd.
Indien de vlotterschakelaar wordt geactiveerd, stopt de compressor terwijl de afvoerpomp 
blijft werken totdat het waterniveau voldoende is gedaald. In dit geval, wordt de normale werking
van de airconditioners compressor hersteld na een vertraging van 3 minuten.
Als in tegenstelling de normale werking niet wordt hervat 3 minuten nadat de ALARM 
indicator  oplicht, zal de airconditioner stoppen (storing stop). Dit is uit veiligheidsredenen, 
de ALARM indicator kan ook oplichten door een storing aan de vlotterschakelaar, aan de 
afvoerpomp of aan de elektrische onderdelen. Indien de normale werking niet hersteld kan
worden, neem contact op met uw installateur.

� Wanneer een stroomonderbreking voorkomt tijdens werking, stopt de airconditioner onmiddellijk.
� Wanneer de stroom is hersteld, start OPERATION lampje met knipperen 1 keer per seconde.
� De airconditioner herstart automatisch na 3 minuten nadat de stroom is hersteld.
Dit betekent dat het niet nodig is om op de knop te drukken van de afstandsbediening. De 
instellingen zullen hetzelfde zijn als voor de stroomonderbreking.

Over een Stroomonderbreking (Stroomstoring)



EC DECLARATION OF CONFORMITY

We TERMAL Srl - 14, Via della Salute - 40132 Bologna - Italy

DECLARE

under our sole responsibility that HOKKAIDO products

� HTFI 351 GR  �  HTFI 531 GR
� HTBI 711 GR  �  HTBI 1061 GR  �  HTBI 1221 GR  (Indoor Units)

� HCKI 351 GR  �  HCKI 531 GR
� HCKI 711 GR  � HCSI 1061 GR  � HCSI 1221 GR  (Outdoor Units)

conform with the following directives:

� EMC Directive 89/336/EEC and its following 92/31 EEC by D.L. n. 476 dated December 4th,
   1992.

� LV Directive 73/23 EEC and applied standards EN 60335-2-40.



Als gevolg van constante ontwikkeling van onze producten behouden wij ons het
recht om zonder berichtgeving vooraf modellen en/of specificaties te wijzigen.

Nedtermal BV
Blokenweg 3
5165 NR Waspik

www.nedtermal.nl
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