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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. PACKAGED AIR CONDITIONER
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This air conditioner complies with EMC Directive 89/336/EEC,
92/31/EEC, 93/68/EEC, LV Directive 73/23/EEC.
CE marking is applicable to the area of 50 Hz power supply.

Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 89/336/EEC,
92/31/EEC, 93/68/EEC, LV Directive 73/23/EEC.
La marque CE s’applique aux régions alimentées en courant
de 50 Hz.

Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 89/336/EEC, 92/
31/EEC, 93/68/EEC, LV Direktiven 73/23/EEC.
Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung
von 50 Hz.

Questo condizionatore d’aria è conforme alla Direttiva EMC:
89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, LV Direttiva 73/23/EEC.
Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 89/336/EEC,
92/31/EEC, 93/68/EEC, LV Directive 73/23/EEC.
CE-markering is van toepassing op het gebied met een
netstroom van  50 Hz.

Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 89/
336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, LV Directiva 73/23/EEC.
La indicación CE sólo corresponde al área de suministro
eléctrico de 50 Hz.

Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com
a Directiva EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, a
Directiva LV 73/23/CEE.
A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a
50 Hz.

∞˘Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜
ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ EMC 89/336, 92/31 Î·È 93/68 ÙË˜ ∂√∫ Î·È
ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ LV 73/23 ÙË˜ ∂√∫ .
∆Ô Û‹Ì· CE ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ Ë
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È 50 Hz.

MULTI-SERIES
Ceiling Recessed Type (FDT, FDTC)
Ceiling Recessed Type, 2-Way Air Direction (FDTW)
Ceiling Recessed Type, 1-Way Air Direction (FDTS) (FDTQ)
Ceiling Recessed Cassetteria Type (FDR)
High Static Pressure Duct Type (FDU)
Middle Static Pressure Duct Type (FDUM) (FDQM)
Ceiling mounted duct Type (FDUR)
Ceiling Suspended Type (FDE)
Wall Mounted Type (FDK)
Floor Standing, Lowboy Type (Exposed Type) (FDFL)
Floor Standing, Lowboy Type (Concealed Type) (FDFU)
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Zorg dat u de afvoerleiding zo maakt, dat
het water veilig wordt afgevoerd.

Als de constructie van de leiding niet goed is, kan
er water weglekken en de huisraad nat worden.

Als er koelstof lekt en de kritische concentratie wordt hierbij
overschreden, kan dat leiden tot ongelukken vanwege
zuurstoftekort. Als de koelvloeistof in contact komt met
vlammen, bijvoorbeeld van een warmeluchtblazer, kachel of
kooktoestel, kunnen er bovendien schadelijke gassen
ontstaan. Op het moment dat u constateert dat er koelvloeistof
lekt, dooft u alle vlammen in de kamer en ventileert u deze.

Gebruik de accessoires die door Mitsubishi Heavy Industries
worden opgegeven. Vraag een specialist om deze te installeren.

Installeer de accessoires niet zelf, vanwege de kans op waterlekkage,
elektrische schokken of brand.

Installeer het airconditioningssysteem
veilig op een plaats die het gewicht van
het apparaat kan dragen.

In het geval van een inadequate installatie, kan de
unit omwaaien of vallen, wat kan leiden tot letsel.

Installeer het airconditioningssysteem
niet op een locatie waar mogelijk
brandbaar gas kan weglekken.

Doet er zich een dergelijke gaslekkage voor en
hoopt dit zich op rond het apparaat, dan kan het
gas vlam vatten.

Zorg ervoor dat het systeem goed is
geaard.

Sluit de aarddraad niet aan op gasleidingen,
waterleidingen, bliksemafleiders of telefoons.
Onjuiste installatie van de aarding elektrische
schokken veroorzaken.

Installeer een aardlekschakelaar
(indien afwezig).

Als er nog geen aardlekschakelaar is geïnstal-
leerd, kunnen er elektrische schokken optreden.

Construeer het systeem zodanig dat
onderdelen niet kunnen omwaaien in
gebieden met sterke wind.

Sterke wind kan een buitenunit vernielen, wat
kan leiden tot letsel.

Het systeem moet worden geïnstalleerd door de leverancier of
een professionele installateur.

Installeer het systeem niet zelf, vanwege de kans op waterlekkage,
elektrische schokken of brand.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 ATTENTIE

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van dit airconditioningspakket van Mitsubishi
Heavy Industries. Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door zodat u op de
juiste manier met de apparatuur kunt omgaan. Na het lezen van de handleiding bergt u
deze, samen met het garantiecertificaat, op een veilige plaats op. Bij vragen of proble-
men kunt u deze dan gemakkelijk raadplegen.

91

NEDERLANDS

� Lees deze “VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN” door voordat u dit product gaat gebruiken en voer de aanwijzingen in de handleiding uit
om het apparaat op de juiste manier te kunnen bedienen.

� De voorschriften zijn onderverdeeld in “  GEVAARLIJK” en “  ATTENTIE”. Potentieel gevaarlijke situaties die de dood of ernstig
persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als het apparaat niet op de juiste wijze wordt gehanteerd, zijn voornamelijk gerangschikt
en beschreven onder “  GEVAARLIJK”. Afhankelijk van de situatie kunnen de opmerkingen onder “  ATTENTIE” eveneens leiden
tot ernstig letsel. Zowel de gevaarlijke situaties als de waarschuwingen bevatten belangrijke veiligheidsinformatie; respecteer deze.

� De veiligheidspictogrammen die in de tekst van deze handleiding voorkomen, hebben de volgende betekenis:

� Berg de handleiding, nadat u deze hebt gelezen, altijd op een plaats op waar andere gebruikers van het systeem deze te allen tijde
kunnen raadplegen. Als het systeem overgaat op een nieuwe eigenaar geeft u deze de handleiding.

❚ INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

 GEVAARLIJK

Strikt verboden
Volg de instructies nauwlet-
tend op Zorg voor positieve aarding
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 ATTENTIE

Breng geen wijzigingen aan en haal het airconditioningssysteem
nooit uit elkaar. Neem voor onderhoud contact op met de leve-
rancier, van wie u het airconditioningssysteem hebt gekocht.

Door ondeskundige reparatie kunnen er waterlekkage, elektrische schokken
en/of brand ontstaan.
De koelvloeistof die wordt gebruikt in het airconditioningssysteem is veilig. De
koelvloeistof lekt gewoonlijk niet, maar als deze wel in de ruimte lekt en in
contact komt met vlammen, bijvoorbeeld van een warmeluchtblazer, kachel of
kooktoestel, kunnen er schadelijke gassen ontstaan.
Controleer bij service vanwege koelvloeistoflekkage of het onderhouds-
personeel alle lekken heeft gedicht.

Neem voor het verplaatsen en opnieuw installeren van het
airconditioningssysteem contact op met een leverancier of met
een professionele installateur.

Verkeerde installatie kan waterlekkage, elektrische schokken en/of brand tot
gevolg hebben.

❚ VOORZORGSMAATREGELEN BIJ VERPLAATSING EN REPARATIE

 GEVAARLIJK

92

Als u iets ongebruikelijks waarneemt
(zoals een brandgeur), stopt u de
werking, schakelt u de spanning
onmiddellijk uit en raadpleegt u de
leverancier.

Als u het airconditioningssysteem onder dergelijke
omstandigheden blijft gebruiken, kan dat leiden tot
storingen, elektrische schokken en/of brand.

Als er koelstof lekt en de kritische concentratie wordt hierbij
overschreden, kan dat leiden tot ongelukken vanwege
zuurstoftekort. Als de koelvloeistof in contact komt met
vlammen, bijvoorbeeld van een warmeluchtblazer, kachel of
kooktoestel, kunnen er bovendien schadelijke gassen
ontstaan. Op het moment dat u constateert dat er koelvloeistof
lekt, dooft u alle vlammen in de kamer en ventileert u deze.

Als het airconditioningssysteem onder
water is komen te staan vanwege een
natuurramp of een storm, raadpleegt u de
leverancier.

Werking van het airconditioningssysteem onder
dergelijke omstandigheden kan leiden tot
storingen, elektrische schokken en/of brand.

Stel uw lichaam niet gedurende langere
tijd bloot aan koude lucht of laat uw
lichaam niet teveel afkoelen.

Dit kan slecht zijn voor uw lichamelijke gesteldheid
of gezondheidsproblemen veroorzaken.

Steek geen vingers en/of andere lange
voorwerpen in de luchtinvoer- en
uitvoeropeningen.

Dit kan letsel tot gevolg hebben omdat de
ventilator aan de binnenzijde op hoge snelheid
ronddraait.

De blazer kan, zelfs als u deze hebt
uitgezet, plotseling in werking treden;
steek er geen vingers en/of andere
lange voorwerpen in.

Dit kan letsel veroorzaken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

❚ INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

 GEVAARLIJK

Bedien de knoppen niet met natte
handen.

Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Als het airconditioningssysteem in een
omgeving werkt waar verbrandings-
toestellen worden gebruikt, moet u de
ruimte frequent ventileren.

Bij onvoldoende ventilatie kan dat leiden tot
ongelukken vanwege zuurstoftekort.

Gebruik het airconditioningssysteem alleen
waarvoor het bedoeld is en niet voor andere
toepassingen, zoals opslag van voedsel,
precisie-instrumenten of kunstvoorwerpen
of voor het houden van planten of dieren.

De kwaliteit van voedsel enz. wordt hierdoor
mogelijk aangetast.

Onderbreek, bij het reinigen van het
airconditioningssysteem, de werking
van het apparaat en zet de hoofd-
schakelaar uit.

Dit kan letsel tot gevolg hebben omdat de
ventilator aan de binnenzijde op hoge snelheid
ronddraait.

Plaats geen verbrandingstoestellen
direct in de luchtstroom van het
airconditioningssysteem.

Dit kan leiden tot een slechte verbranding bij
verbrandingstoestellen.

Zorg dat de fundering van de installatie
enz. niet beschadigd raakt vanwege
langdurig gebruik.

Als deze beschadigd is, kan de unit omlaag
vallen, waardoor letsel kan ontstaan.

Maak het airconditioningssysteem niet schoon
met water. Als u het apparaat wilt schoonmaken,
neem dan contact op met de leverancier van wie
u het airconditioningssystem gekocht heeft.

Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Installeer het airconditioningssysteem niet
op een locatie waar planten/dieren direct
aan de luchtstroom worden blootgesteld.

De planten/dieren kunnen hieronder lijden.

Gebruik alleen zekeringen met de juiste
waarde.

Het gebruik van draad of koperdraad kan leiden tot
schade en/of brand.

 ATTENTIE

Sta geen brandbare spuitbussen toe in de
omgeving van het airconditionings-
systeem en spuit ook niet direct in de
richting van het airconditioningssysteem.

Dit kan vlam vatten.

Ga niet zitten op het airconditionings-
systeem en plaats er ook geen objecten
op.

Het airconditioningssysteem kan hierdoor
(om)vallen, waardoor letsel kan ontstaan.

Gebruik het airconditioningssysteem niet
zonder de invoer- of uitvoerroosters.

Hierdoor kan letsel ontstaan.

Raak de uitvoeropening niet aan als
het uitblaasrooster beweegt.

Hierdoor kan letsel ontstaan.

Zet het airconditioningssysteem niet aan
en uit met de hoofdschakelaar.

Dit kan leiden tot brand en/of waterlekkage. Als de
stroomonderbrekingscompensatie is ingeschakeld, is
het bovendien mogelijk dat de ventilator plotseling
begint te draaien, waardoor letsel kan ontstaan.

Haal de kabel van de afstandsbediening
niet los.

Een gedeelte van de geleider kan hierdoor
losraken, wat leidt tot elektriciteitslekkage.

Gebruik geen apparatuur als waterkokers
in de buurt van de binnenunit en de
afstandsbediening.

Als apparatuur die stoom genereert, wordt gebruikt in
de nabijheid van de binnenunit en/of afstandsbediening,
kunnen waterdruppels condenseren op de koelunit en
kan elektriciteitslekkage en/of kortsluiting ontstaan.

❚ VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET AFDANKEN VAN APPARATUUR
Op uw airconditioning product kan dit symbool afgebeeld staan. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA volgens richtlijn 2002/96/EG) niet gemengd mag worden met algemeen huishoudelijk afval. Airconditioners moeten worden
verwerkt in een geautoriseerde verwerkingsinstallatie voor hergebruik en recycling en mogen niet worden verwijderd via de
gemeentelijke afvalstroom. Neem contact op met uw installateur of plaatselijke overheid voor meer informatie.
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DROGEN
KOELEN

VENTILATOR
VERWARMEN
AUTOMATISCH

NAAM EN FUNCTIE VAN DE KNOPPEN OP DE AFSTANDSBEDIENING
Op de onderstaande afbeelding ziet u de afstandsbediening met geopende kap. Voor alle duidelijkheid staan alle
teksten die op het display kunnen verschijnen, op de afbeelding.
Tekens met puntjes op het display zijn afkortingen.

  Trek de kap naar beneden om deze te openen. � Als u het airconditioningssysteem aan het begin van het betreffende seizoen weer wilt starten of als het systeem
langere tijd heeft stilgestaan, zet u de schakelaar 12 uur voordat u het airconditioningssysteem start, op (ON)
ter bescherming van het systeem (de stroom wordt in het carter geleid en verwarmt de compressor). Zet de
hoofdschakelaar tijdens het seizoen niet in de uit-stand. (De stroom wordt in het carter geleid terwijl de compressor
uit staat, waardoor deze warm blijft en schade vanwege ophoping van vloeibare koelvloeistof wordt voorkomen.)

� Zet de hoofdschakelaar niet in de uit-stand tijdens het seizoen dat u het systeem gebruikt. Zet de hoofdschakelaar
van een ongebruikte binnenunit ook niet uit; laat deze op “ON” staan. Als de stroomvoorziening naar een van de
binnenunits in hetzelfde systeem is uitgeschakeld, kan er water lekken uit de binnenunit (overstort afvoerwater).

� Zet de hoofdschakelaar uit als u het systeem niet gebruikt om elektriciteit te besparen. (Als de hoofdschakelaar aan blijft staan, wordt de stroom
nog steeds naar de carterverwarming gevoerd en wordt er nog steeds stroom verbruikt ondanks dat het airconditioningssysteem niet aan staat.)

GEBRUIK VAN HET AIRCONDITIONINGSSYSTEEM

Verzoek:

Druk op de “  ”-schakelaar.
Het airconditioningssysteem start.

2

Druk op de temperatuurinstellingsknoppen.

Druk op  of op    om de kamertemperatuur in te stellen.

Druk op de “  ” -schakelaar.STOP

Richtlijn voor het instellen van de kamertemperatuur

Cool ............................... 26 tot 28 °C
Dry ................................. 21 tot 24 °C
Heat ............................... 22 tot 24 °C
Fan ................................ het instellen van de kamertemperatuur is niet nodig

Druk op “  FAN SPEED”.
De reeks werkingsmodi wordt weergegeven al
naargelang het model van de binnenunit.
Bij drie snelheden:     
Bij twee snelheden:   
Bij een snelheid: de schakelfunctie is uitgeschakeld.

Druk op “  LOUVER ”.
Als de binnenunit is voorzien van een auto-swingfunctie verschijnt de
melding “  ” (automatische luchtstroom-

richting) zodra u op de “  LOUVER ”-knop drukt en beweegt
het uitblaasrooster op en neer.
Als de binnenunit niet is voorzien van een autoswingfunctie, verschijnt
de melding “  ” (ongeldige handeling).

� Het uitblaasrooster uitschakelen
1. Druk eenmaal op de knop op het moment dat het

rooster beweegt, zodat de stopposities verschijnen.
2. Druk op de gewenste positie nogmaals op de knop

om het rooster op die plaats vast te zetten.
 Zie pagina 104

Effectieve stoppositie
Bij automatische werking: middenstand
Bij koelen/ontvochtigen: horizontaal
Bij verwarmen: naar beneden

 Zie pagina 104
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Temperatuur instellen
Ventilatorsnelheidsmodus

Werkingsmodus

1
Druk op “  MODE”.
De reeks werkingsmodi wordt weergegeven al naargelang het model
van de binnenunit.
Telkens als u op de knop drukt, verschijnt op het display de volgende
modus in de volgorde “  ( DROGEN)” � “  (KOELEN)” �
“  (VENTILATOR)” � “  (VERWARMEN)” en tenslotte
“  (AUTOMATISCH)”. (Automatisch kan uitsluitend worden
geselecteerd in het geval van het koel- en verwarmingsmultisysteem
KXR met vrije lay-out. Bij KX-modellen kan de automatische
werkingsmodus niet worden gekozen.)

� De instellingen van de werkingsmodus, de temperatuur en
het luchtstroomvolume kunnen zelfs worden gewijzigd als
het airconditioningssysteem niet werkt. Als u op een knop
drukt terwijl de airconditioning niet werkt, wordt het betref-
fende display aangezet en kunt u de instelling wijzigen. Het
display blijft drie seconden na het wijzigen van de instelling
aan en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

� De melding “  ” knippert en de
werkingsmodus wordt in het volgende geval gewijzigd in
“Fan” omdat de werkingsmodi niet met elkaar overeenkomen.

(1) Indien andere binnenunits in verschillende modi werken
(bij KXR, het koel- en verwarmingsmultisysteem met vrije
lay-out, is het mogelijk om binnenunits in verschillende
koel-/verwarmingsmodi te laten werken).

� Zet het airconditioningssysteem niet regelmatig aan en uit.
� Bedien de knoppen van de afstandsbediening niet met

scherpe voorwerpen.
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BEDIENING VAN HET AIRCONDITIONINGSSYSTEEM

ON/OFF-schakelaar
Met deze knop wordt het airconditioningssysteem 
in- en uitgeschakeld. 
Druk eenmaal op de schakelaar om het systeem 
te starten en druk er nogmaals op om dit te stoppen.

Knop MODE
Met deze knop wisselt u tussen 
de werkingsmodi.

Indicatielampje Werking/Controle
In werking:  brandt groen
In foutsituaties: knippert rood

Knop FAN SPEED
Met deze knop stelt u het luchtstroomvolume in.

Knop SET
Met deze knop past u de timerinstellingen toe 
en beweegt u het rooster tevens op en neer.  
         Zie pagina 94 tot en met 106
Met deze knop definieert u tevens de 
instellingen voor de stille modus.
         Zie pagina 103

Knop RESET
Druk op deze knop tijdens het definiëren van 
de instellingen als u terug wilt keren naar 
de vorige handeling.  
         Zie pagina 94 tot en met 105
Met deze knop zet u tevens het berichtendisplay 
“FILTER CLEANING” (filter reinigen) terug op de 
standaardwaarden.
(Druk op deze knop nadat u het luchtfilter hebt 
schoongemaakt.)

Centraal besturingsdisplay
Verschijnt op het moment dat het 
airconditioningssysteem wordt bediend via de optieregeling.

Display timerwerking
Toont de instellingen met betrekking 
tot de timer.

Knop AIR CON No. (Airconditioningsunitnummer)
Deze toont het aantal aangesloten airconditioningsunits.

Knop CHECK
Deze schakelaar wordt gebruikt voor onderhoudsdoeleinden.

Knop TEST
Deze knop wordt gebruikt bij het testen.

Knoppen temperatuurinstelling
Met behulp van deze knoppen wordt 
de temperatuur in de ruimte ingesteld.

Knoppen timerinstelling
Met behulp van deze knoppen stelt u 
de timermodus en tijd in.
          Zie pagina 94 tot en met 103

Knop TIMER
Met deze knop selecteert u een 
timermodus.
          Zie pagina 94.

Knop GRILL
Deze knop heeft geen functie.
Als u op deze knop drukt, verschijnt                           
(Ongeldige bewerking). Dit betekent echter niet dat er 
een storing is opgetreden.

Knop LOUVER
Met deze knop activeert/desactiveert 
u het uitblaasrooster.
         Zie pagina 104

Display schakelklok
Hierop worden de instellingen van 
de schakelklok aangegeven.

Schermgebied werkinstellingen
Hierop worden de ingestelde temperatuur, 
het luchtstroomvolume, de werkingsmodus 
en werkingsmeldingen weergegeven.

Weergave Ventilatie
Weergaven tijdens ventilatie
         Zie pagina 104

Knop VENT (ventilatie)
Deze knop bestuurt de aangesloten ventilatoren.
         Zie pagina 104

Werkingsmodus
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� Als u op een van de bovenstaande knoppen drukt en de melding “  ” verschijnt, heeft de knop
geen functie.

� Schakelt u het airconditioningssysteem voor het eerst in nadat u de netspanning hebt ingeschakeld, dan start
het systeem met de volgende waarden. Wijzig de instellingen volgens uw wensen.

Centrale besturing .................................. Uitgeschakeld
Werkingsmodus ...................................... Indien automatische modus beschikbaar is:  AUTOMATISCH KOELEN

Indien automatische modus niet beschikbaar is: KOELEN
Temperatuur instellen ............................ 23 °C
Ventilatorsnelheid ...................................
Positie lamellen ...................................... Horizontaal

Als de automatische werking is uitgeschakeld, werkt het airconditioningssysteem in de volgende modus:
KOELEN als de aanzuigtemperatuur van de afstandsbediening 17 °C of hoger is;
VERWARMEN als de aanzuigtemperatuur van de afstandsbediening 17 °C of lager is;

� De werking wordt mogelijk onderbroken als u de ingestelde temperatuur verhoogt/verlaagt door op de knoppen voor het
instellen van de temperatuur te drukken. Dit gebeurt omdat de temperatuurregeling is geactiveerd; dit is geen storing.

� Tijdens het koelen (verwarmen) wordt het koelen (verwarmen) mogelijk geactiveerd door het
airconditioningssysteem om een aangename kamertemperatuur te behouden, zelfs als de kamertemperatuur
gelijk of lager (hoger) is dan de ingestelde temperatuur; dit is geen storing.

� Tijdens het ontvochtigen wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast aan de kamertemperatuur. De
snelheid kan daardoor herhaaldelijk wisselen tussen de gemiddelde snelheid, een lage snelheid of gestopt. Het
luchtstroomvolume kan niet worden aangepast via de FAN SPEED-knop.

� Bij gebruik van het KXR-koel- en verwarmingsmultisysteem met vrije lay-out wordt het luchtstroomvolume drie
minuten lang gering als de werkingsmodus wordt gewijzigd (van KOELEN naar VERWARMEN of van
VERWARMEN naar KOELEN).

� Bij de automatische werking wordt de modus automatisch gewijzigd in KOELEN en VERWARMEN, al
naargelang het verschil in ingestelde temperatuur en kamertemperatuur om de kamertemperatuur constant te
houden (bij gebruik van het KXR-koel- en verwarmingsmultisysteem met vrije lay-out).

OPMERKING

Druk op “  TIMER”.
De afstandsbediening wordt in de timermodus gezet.
De “huidige dag van de week” en de “huidige tijd” worden
getoond en de achtereenvolgende stappen worden automa-
tisch als volgt weergegeven.
[Voorbeeld] In het geval van maandag om 10 uur ‘s morgens

‚

Schermgebied: “  ”

“  ”

“  ” (brandt 1 seconde)

‚
“  ” (brandt 1 seconde)

‚

“  ” (brandt)

Druk op “  SET”.
Hiermee bevestigt u de geselecteerde timermodus.
Voor aanwijzingen over het gebruik van iedere
timermodusinstelling, zie de volgende pagina e.v.
U kunt ook een combinatie van timermodi kiezen. De vol-
gende modi kunnen tegelijkertijd worden geselecteerd.

TIMERMODI SELECTEREN

Druk op  of .
Als u op   drukt, worden de volgende timermodi in aflo-
pende volgorde weergegeven.

“  ” (de huidige tijd aanpassen)

‚

“  ” (uitschakelen na de opgegeven tijd)

‚

“  ” (uitschakelen op het aangegeven tijdstip)

‚

“  ” (Inschakelen na de opgegeven tijd)

‚

“  ” (de schakelklokmodus selecteren)

‚

“  ” (de timerinstelling annuleren)

Als u op  drukt, worden de volgende timermodi in oplopende
volgorde weergegeven.

1

2

3

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ”, dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave. Nog niet bevestigde instellingen worden ongeldig.

� Als u de timer aan-modus en de timer uit-modus of de slaaptimermodus tegelijk met de dezelfde tijdinstelling hebt geselecteerd,
heeft de timermodus die de werking uitschakelt (de timer uit- of slaaptimermodus) prioriteit.

� Als u op een van de timergerelateerde knoppen drukt en de melding “ ” verschijnt, functioneert de knop niet
omdat de werking daarvan is uitgeschakeld. Wilt u dat de knop wel werkt, neem dan contact op met de leverancier.

� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de
afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

� Bij een stroomstoring worden de ingestelde timerinstellingen geannuleerd. De schakelklokinstellingen kunt u terugkrijgen via
het display waarop na de stroomstoring alle dagen van de week als “vakantie” zijn aangeduid.

OPMERKING

TIMER INSTELLEN

94

Slaaptimer
Timer uit

Timer aan
Schakelklok

Combinatie van instellingsmodi
(          : mogelijk, × : niet mogelijk)

Timer uit
×

×

Timer aan

×

Schakelklok
×
×
×

Als u een combinatie van modi selecteert die niet is toegestaan en u
drukt op SET, dan verschijnt de melding “  ” (Ongel-
dige bewerking) gedurende 3 seconden en wordt het display uit stap 2
weer getoond.

Slaaptimer

×

×

2
1 3
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Druk op “  SET”.
U hebt de dag van de week nu bevestigd en het  knippert
niet meer, maar brandt.
De melding “current time” knippert in het timer aan-display en
“  ” wordt weergegeven in het schermgebied.

De timer werkt op basis van de tijd die u aanpast via de stappen, die in deze paragraaf worden
beschreven. Stel ook de juiste tijd in op de afstandsbediening.

DE TIJD AANPASSEN

Druk op  of op  .
Zet het driehoekje  boven de juiste dag van de week.

Druk op  om het driehoekje naar rechts te bewegen en op
 om dit naar links te bewegen.

“  ” en “  ” worden afwisse-
lend weergegeven.

Opmerking:Als u de “  RESET”-knop indrukt, zal de afstandsbediening naar
het vorige scherm terugkeren en “  ” weergeven.

2

3

4

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ” dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave. Nog niet bevestigde instellingen worden ongeldig.

� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de
afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

OPMERKING

Druk op  of op  .
“  ” en “  ” worden afwisse-
lend weergegeven.
Wijzig de weergegeven tijd in de huidige tijd.
� Druk kort op  of op  om de weergegeven waarde

met 1 minuut te verhogen of te verlagen.
� Als u op de  of -knop blijft drukken, zal de weergave

in stappen van 10 minuten wijzigen.
Opmerking:Drukt u op “  RESET”, de afstandsbediening zal naar

het vorige scherm terugkeren.

Druk op “  SET”.
De weergave van de tijd knippert niet meer, maar blijft branden.
“  ” wordt weergeven en de huidige tijd wordt ingesteld.
Na 2 seconden springt de afstandsbediening terug naar het
timermodusselectiescherm  en verschijnt “  ”.

 Zie stap 1

5

Druk op “  SET”.
De slaaptimer is ingesteld.
Het airconditioningssysteem wordt aangezet als u de
slaaptimer hebt ingesteld op het moment dat dit uitstond.
“  ” wordt in het schermgebied weergeven.
Op het display verschijnt het timermodusselectiescherm
weer, zoals u hieronder ziet.

 Zie stap 2

<indien ingesteld op uitschakeling na 10 uur>
“  ” (brandt)
“  ” (brandt 2 seconden)

‚

“  ” (brandt)
“  ” (brandt)

Na het instellen wordt de resterende tijd aangeduid in daling
van uren als de tijd verstrijkt. Het airconditioningssysteem
wordt uitgeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken. De
tijdweergave wordt ook uitgeschakeld.

Druk op “  SET”.
De afstandsbediening wordt in de slaaptimermodus gezet.
[Voorbeeld] “  ” knippert en

“  ” wordt ingeschakeld.

Druk op  of op .
De meldingen op het display wijzigen van “  ”, “  ”
enz. in  “  ” en tenslotte in “  ”. Kies het gewenste
aantal uren.
“  ” en “  ” worden afwisse-
lend weergegeven.

Opmerking:Als u de “  RESET”, zal de afstandsbediening naar het vorige
scherm terugkeren en “  ” weergeven.

 Zie stap 2

5

3
4

In deze modus wordt het airconditioningssysteem uitgeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken.

SLAAPTIMERMODUS

Druk 1x op de “  ”-knop.
Hiermee wordt de tijdinstellingsprocedure beëindigd.

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ” dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave. Nog niet bevestigde instellingen worden ongeldig.

� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de
afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

Druk op “  SET”.
De afstandsbediening wordt in de timerwijzigingsmodus gezet.
Op het display verschijnt het volgende:

“  ” (  knippert)

“  ” (huidige tijd)

“  ”

95

OPMERKING

6

2,4,6
3,5

1

7

Druk op “  TIMER”.
De afstandsbediening wordt in de timermodus gezet.
De “huidige dag van de week” en de “huidige tijd” worden getoond en de achtereen-
volgende stappen worden automatisch in de onderstaande volgorde weergegeven.
“  ” ‡ “ ” ‡ “ ”

1
Druk op  een keer.
“  ”

‚
“  ” (eerste keer)

6

2,4

6 

3,51

Druk op “  TIMER”.
De afstandsbediening wordt in de timermodus gezet.
De “huidige dag van de week” en de “huidige tijd” worden getoond en de achtereen-
volgende stappen worden automatisch in de onderstaande volgorde weergegeven.
“  ” ‡ “ ” ‡ “ ”

1
2

Druk 1x op de “  ”-knop.
Het instellen van de tijd is voltooid.7

NOTE
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Druk op “  SET”.
De timer uit is ingesteld.
“  ” wordt in het schermgebied weergeven. Op het
display verschijnt het timermodusselectiescherm weer, zoals u hieronder ziet.

 Zie stap 2
<Indien ingesteld om 6:00 pm>

“  ” (brandt)

“  ” (brandt 2 seconden)
‚

“  ” (brandt)

“  ” (brandt)
Het airconditioningssysteem wordt uitgeschakeld om 6 uur ‘s avonds.
De tijdweergave wordt ook uitgeschakeld.

Druk op “  SET”.
De afstandsbediening wordt in de timer uit-modus gezet.

[Voorbeeld] “  ” knippert en

“  ” wordt ingeschakeld.

Druk op  of op .
“  ” en “  ” worden afwisselend weergegeven.
Stel de tijd in waarop u het airconditioningssysteem wilt uitzetten.
� “uren” instellen

Houd  of  lang genoeg ingedrukt om de uren met een uur tegelijk te kunnen
verhogen of verlagen. Laat de knop los als u de uren niet meer wilt wijzigen.

� “minuten” instellen
Druk kort op  of op  om de weergegeven waarde
met 10 minuten te verhogen of te verlagen.

Opmerking:Als u de “  RESET”-knop indrukt, zal de afstandsbediening naar
het vorige scherm terugkeren en “  ” weergeven.

 Zie stap 2

5

3
4

In modus wordt het airconditioningssysteem uitgeschakeld op de ingestelde tijd.

TIMER UIT-MODUS

Druk 1x op de “  ”-knop.
Hiermee wordt de tijdinstellingsprocedure beëindigd.

� Als u het airconditioningssysteem wilt inschakelen met de timer uit-instelling moet het systeem aanstaan op het moment dat u de timer instelt.

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ”, dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de
afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

OPMERKING

Druk op “  SET”.
De timer aan is ingesteld.
Op het display verschijnen de gegevens die u links ziet.
<Indien ingesteld om 10:00 am>

“  ” (brandt)

“  ” (brandt)

Opmerking:Drukt u op “  RESET”, de afstandsbediening zal naar
het vorige scherm terugkeren.

Druk op “  SET”.
De afstandsbediening wordt in de timer aan-modus gezet.

[Voorbeeld] “  ” knippert en

“  ” wordt ingeschakeld.

Druk op   of op .
“  ” en “  ” worden afwisse-
lend weergegeven.
Stel de tijd in waarop u het airconditioningssysteem wilt aanzetten.
� “uren” instellen

Houd  of  lang genoeg ingedrukt om de uren met
een uur tegelijk te kunnen verhogen of verlagen. Laat de
knop los als u de uren niet meer wilt wijzigen.

� “minuten” instellen
Druk kort op  of op  om de weergegeven waarde
met 10 minuten te verhogen of te verlagen.

Opmerking:Als u de “  -knop indrukt, zal de afstandsbediening naar het
vorige scherm terugkeren en “  ” weergeven.

 Zie stap 2

5

3
4

In deze modus wordt het airconditioningssysteem ingeschakeld op de ingestelde tijd. U kunt ook de
temperatuur bij aanvang instellen.

TIMER AAN-MODUS

Druk op   of op .
Als u op  drukt, wordt “  ” weergegeven.
Als u op  drukt, wordt “  ” weergegeven.

Kies “  ” als u de temperatuur wilt instellen op de aangegeven tijd.
Wilt u geen temperatuur instellen, kies dan “  ”.

� Ga verder met stap 7 als u de temperatuur wilt instellen.
� Ga verder met stap 9 als u de temperatuur niet wilt instellen.

6

96

6

2,4
3,51

6

2,4,6
3,5,7,9

10
8

1

Druk op “  TIMER”.
De afstandsbediening wordt in de timermodus gezet.
De “huidige dag van de week” en de “huidige tijd” worden getoond en de achtereen-
volgende stappen worden automatisch in de onderstaande volgorde weergegeven.
“  ” ‡ “ ” ‡ “ ”

Druk op  twee keer.
“  ”

‚
“  ” (eerste keer)

‚
“  ” (tweede keer)

1
2

1 Druk op “  TIMER”.
De afstandsbediening wordt in de timermodus gezet.
De “huidige dag van de week” en de “huidige tijd” worden getoond en de achtereen-
volgende stappen worden automatisch in de onderstaande volgorde weergegeven.
“  ” ‡ “ ” ‡ “ ”

Druk op  drie keer.
“  ”

‚
“  ” (eerste keer)

‚
“  ” (tweede keer)

‚
“  ” (derde keer)

2
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Druk op “  SET”.
Op het display verschijnen de gegevens die u links ziet.
<Indien ingesteld om 10:00 am>

“  ” (brandt)

“  ” (de weergave van de momenteel ingestelde
temperatuur knippert.)
“  ” (brandt)

Druk op een van de temperatuurinstellingsknoppen,

 of .
“  ” en “  ” worden afwisse-

lend weergegeven.

Druk op  of op  om de weergegeven waarde met
1°C te verhogen of te verlagen.
Stel de temperatuur bij aanvang in.

Opmerking:Drukt u op “  RESET”, de afstandsbediening zal naar
het vorige scherm terugkeren.

7

8

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ”, dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

� Als u de timer aan-modus hebt gekozen plus de slaaptimer of de timer uit-modus, wordt de temperatuurinstelling van de timer
aan niet weergegeven.

� Als u dezelfde tijdinstelling voor de timer aan-modus en de timer uit-modus of de slaaptimermodus gelijktijdig hebt geselecteerd,
heeft de timermodus die het airconditioningssysteem uitschakelt (de timer uit- of slaaptimermodus) prioriteit.

� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de
afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

OPMERKING Druk op  “  SET”.
Hiermee bevestigt u de geselecteerde timermodus.

Druk op “  SET”.
De afstandsbediening wordt in de schakelklokmodus gezet.
Op het display verschijnt “  ”.

Druk op .
De timermodi worden in aflopende volgorde weergegeven.

“  ” (voor het instellen van de timer)
‚

“  ” (voor het instellen als feestdag van de
gekozen weekdag)

‚

“  ” (voor het controleren van de
timerinstellingen en het annuleren van
specifieke instellingen)

Als u op  drukt, worden de timermodi in oplopende
volgorde weergegeven.
Kies een van de modi.

Opmerking: Als u de “  RESET”, -knop indrukt, zal de afstandsbedie-
ning naar het vorige scherm terugkeren en “  ”
weergeven.

 Zie stap 2

5

3
4

� Schakelklokmodi kiezen
In deze modus kunt u maximaal vier timer aan- of vier timer uit-modi voor elke dag van de week uitvoeren.
Daarnaast kunt u ook vier timerkeuzen instellen, enkel via de timer uit of de timer aan.

SCHAKELKLOKMODUS

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ”, dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de
afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

OPMERKING

97

Druk op “  SET”.
De timer aan is ingesteld en op het display staat
“  ” Daarna wordt teruggekeerd naar het
timermodusselectiescherm, zoals u hieronder ziet.

 Zie stap 2
<Indien ingesteld om 10:00 am>

“  ” (als de temperatuur is
ingesteld) (brandt)
“  ” (brandt 2 seconden)

     ‚

“  ” (als de temperatuur is
ingesteld) (brandt)
“  ” (brandt)
Het airconditioningsysteem wordt op de ingestelde tijd
aangezet met de ingestelde temperatuur.
De tijdweergave wordt ook uitgeschakeld.

9

10 Druk 1x op de “  ”-knop.
Hiermee wordt de tijdinstellingsprocedure beëindigd.

2,4
3,51

Druk op “  TIMER”.
De afstandsbediening wordt in de schakelklokmodus gezet.
De “huidige dag van de week” en de “huidige tijd” worden getoond en de achtereen-
volgende stappen worden automatisch in de onderstaande volgorde weergegeven.
“  ” ‡ “ ” ‡ “ ”

Druk op  vier keer.
“  ”

‚
“  ” (eerste keer)

‚
“  ” (tweede keer)

‚
“  ” (derde keer)

‚
“  ” (vierde keer)

1

2
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Druk op “  SET”.
U hebt de dag van de week nu bevestigd en  knippert niet
meer, maar brandt.
“  ” wordt weergegeven en de gegevens die
u links ziet, verschijnen op het display.

Kies en bevestig de keuze voor “  ” in
de schakelklokmodus.

 Stap 1 en 5 onder "Schakelklokmodi kiezen" op pagina 97.

Op het display verschijnt het volgende:
“  ” (  knippert)

“  ”

Druk op  of op .
Zet het driehoekje  boven de dag van de week waarvoor u
de timer wilt instellen.
Druk op  om het driehoekje naar rechts te bewegen en op

 om dit naar links te bewegen.
Als u  ingedrukt blijft houden, knipperen de  boven
“MON” tot en met “FRI” of “SUN” tot en met “SAT” allebei.
Kies deze optie als u dezelfde instellingen wilt voor “MON” tot
en met “FRI” als voor “SUN” tot en met “SAT”.
“  ” en “  ” worden afwisse-
lend weergegeven.

Opmerking: Als u de “  RESET”,-knop indrukt, zal de afstandsbedie-
ning naar het vorige scherm terugkeren en “  ”
weergeven.

 Zie stap 3 op pagina 97.

3

1

2

� Schakelklok instellen

Druk op  of op .
U kunt voor vier kier per dag timers instellen. Hiertoe selec-
teert u het timernummer dat u wilt instellen.
Druk op  waardoor er een  naast het nummer gaat
knipperen. Blader naar beneden.
Druk op  om naar boven te kunnen bladeren.

1

2
3
4

4

<Indien maandag is ingesteld>

Druk op “  SET”.
De melding “  ” wordt weergegeven.

Druk op “  SET”.
De  naast het nummer knippert niet meer, maar brandt.
De melding “  ” of “  ” wordt
weergegeven. De instellingen die u tot zoverre maakte, worden
bevestigd en het display wijzigt zoals links is aangegeven.

Druk op  of op .
Als u op  drukt, wordt “  ” weergegeven.
Als u op  drukt, wordt “  ” weergegeven.
Druk op de knop die overeenkomt met de timer die u wilt instellen.

Opmerking:Drukt u op “  RESET”, de afstandsbediening zal naar
het vorige scherm terugkeren.

7

5
6

Druk op  of op .
Stel de tijd in.
Zie stap 2 op pagina 96 voor de timer aan.
Zie stap 2 op pagina 96 voor de timer uit.

Opmerking:Drukt u op“  RESET”, de afstandsbediening zal naar
het vorige scherm terugkeren.

8
Druk op “  SET”.
De weergave van de tijd knippert niet meer, maar blijft
branden en de instelling wordt bevestigd.
Als u de timer uit hebt ingesteld, moet u de eerste optie
invullen.

Er brandt een onderstrepingsteken, “_”, onder de dag van de

week die u hebt ingesteld  (  ‡  ). Het display dat u
links ziet, verschijnt.
Ga verder met “Volgende instelling en schakelklokmodus
afsluiten” op pagina 99.
Als u de timer aan hebt ingesteld, verschijnt
“  ” op het display; ga verder met stap 10.

9

<Indien u “  ” had geselecteerd>

98

12

2,4,6,8,10

3,5,7,9,
11,13

<Voorbeeld>

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Opmerking:  vier instellingen kunt u alleen
opgeven met timers aan of alleen
met timers uit.
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Druk op  of op .
Kies “  ” of “  ”.
Kies “  ” als u de temperatuur wilt instellen
op de aangegeven tijd.
Wilt u geen temperatuur instellen, kies dan “  ”.

10
Druk op “  SET”.
Als u de “  ” hebt ingesteld, moet u de
eerste optie invullen.

Er brandt een onderstrepingsteken, “_”, onder de dag van de

week die u hebt ingesteld   (  ‡  ). Het display dat u
links ziet, verschijnt.

Ga naar stap 1 “Volgende instelling en schakelklok-
modus afsluiten,” aan de rechterkant.

Als u de “  ” hebt ingesteld, verschijnt
“  ” op het display; ga verder met stap 12.

11

Druk op een van de temperatuurinstellingsknoppen,

 of  .
“  ” en “  ” worden afwis-
selend weergegeven.

Druk op  of op  om de weergegeven waarde met
1 °C te verhogen of te verlagen.
Stel de temperatuur bij aanvang in.

Opmerking: Als u de “  RESET”,-knop indrukt, zal de afstandsbedie-
ning naar het vorige scherm terugkeren en “  ”
weergeven.

12

Druk op “  SET”.
De eerste optie is ingevuld.
De weergave van de temperatuur knippert niet meer, maar
blijft branden. Er brandt een onderstrepingsteken, “_”, onder

de dag van de week die u hebt ingesteld (  ‡  ). Het
display dat u links ziet, verschijnt.

Ga naar stap 1 “Volgende instelling en schakelklok-
modus afsluiten,” aan de rechterkant.

13

Druk op  of op .
Selecteer de volgende items.
Als u op  drukt, worden de volgende menuopties in
aflopende volgorde weergegeven.

“  ” (voor het selecteren van het volgende
timernummer voor dezelfde dag van de week)

‚

“  ” (voor het selecteren van de volgende dag van de week)
‚

“  ” (voor het afsluiten van de timermodus)

Als u op  drukt, worden de opties in oplopende volgorde
weergegeven.
Selecteer een van de opties.

Druk op “  SET”.
Als u de “  ” hebt geselecteerd, verschijnt
“  ”  op het display.
Herhaal stap 4 en volgende op pagina 98.

Als u de “  ” hebt geselecteerd, verschijnt
“  ” op het display.
Herhaal stap 2 en volgende op pagina 98.

Hebt u “  ” geselecteerd, dan wordt de
timermodus op de afstandsbediening afgesloten.

1

2

� Volgende instelling en schakelklokmodus afsluiten
Na de melding “  ” wordt  “  ” weergegeven.

� Weergave na instelling schakelklokmodi
� De dag van de week waarvoor instellingen van kracht zijn, is onderstreept.
� Boven de huidige dag van de week staat een .
� De ingestelde timernummers voor de huidige dag zijn allemaal actief. De  geeft het volgende instellingsnummer aan dat u kunt

activeren. Ook de ingestelde tijd wordt getoond.
� De ingestelde timerhandelingen worden in de opgegeven volgorde uitgevoerd. De nummer- en tijdweergave wordt uitgescha-

keld als alle timerhandelingen voor de huidige dag zijn voltooid.

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ”, dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave. Nog niet bevestigde instellingen worden ongeldig.

� Als u een dag van de week kiest, waarvoor u al instellingen hebt gedaan bij de selectie van de dag van de week, worden alle
ingestelde timernummers weergegeven. De getoond timerinstellingen, komen echter overeen met het nummer waarnaast een
“  ” staat. Geeft u nu andere instellingen op, dan worden de getoonde instellingen vervangen door de nieuwe instellingen.

� Als u dezelfde tijd instelt voor de timer aan als voor de timer uit op dezelfde dag, wordt de timer uit ingesteld.
� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de

afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

OPMERKING

99

1
2
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Druk op “  SET”.
De  boven de dag van de week knippert niet meer, maar brandt. De dag
die u hebt ingesteld als vrije dag brandt doorlopend en is voorzien van een
( ). Het onderstaande wordt weergegeven. Nadat u de vakantie-instellingen
hebt ingevoerd, wordt stap 1 op de afstandsbediening weergegeven. Herhaal
de stappen 2 en 3 als u nog meer vrije dagen wilt invoeren.

“  ” (brandt)

“  ” (brandt 2 seconden)

‚

“  ” (brandt)

“  ” (brandt)

Kies en bevestig de keuze voor “  ” in
de schakelklokmodus.

 Stappen 1 tot en met 5 onder “Schakelklokmodi selecteren” op pagina 97.

Op het display verschijnt het volgende:
“  ” (  knippert)

“  ”

Druk op  of op  .
Zet het driehoekje  boven de dag van de week waarvoor u
de vakantie wilt instellen.
Druk op  om het driehoekje naar rechts te bewegen en op

 om dit naar links te bewegen.
Als u  ingedrukt blijft houden, knipperen de  boven
“MON” tot en met “FRI” of “SUN” tot en met “SAT” allebei.
Kies deze optie als u tegelijkertijd vakantie wilt instellen voor
“MON” tot en met “FRI” als voor “SUN” tot en met “SAT.”
“  ” en “  ” worden afwisse-
lend weergegeven.

Opmerking: Als u de “  RESET”-knop indrukt, zal de afstandsbedie-
ning naar het vorige scherm terugkeren en “  ”
weergeven.

 Zie stap 4 op pagina 97.

3

1

2

� Vrije dagen of vakantie instellen in de schakelklokmodus
Reeds ingestelde timerinstellingen kunt u tijdelijk “uitschakelen” voor de afzonderlijke dagen van de week. Zodra u de
vakantie-instelling annuleert, worden de instellingen weer van kracht.

Druk 1x op de “  ”-knop.
Hiermee wordt de vakantie-instellingsprocedure voltooid.

Druk op “  SET”.
De weergave van de ( ) wordt uitgeschakeld en het volgende
wordt weergegeven. Nadat u de vakantie-instellingen hebt
geannuleerd, wordt stap 1 op de afstandsbediening weerge-
geven. Herhaal de stappen 2 en 3 als u nog meer vrije dagen
wilt annuleren.

“  ” (brandt)
“  ” (brandt 2 seconden)

‚

“  ” (brandt)
“  ” (brandt)

Kies en bevestig de keuze voor “  ” in
de schakelklokmodus.

 Stappen 1 tot en met 5 onder “Schakelklokmodi selecteren” op pagina 97.

Druk op  of op .
Zet de  boven de dag van de week waarvoor u de vakan-
tie- of vrije dag-instellingen wilt annuleren.
Selecteer een dag van de week die is ingesteld als vrije dag.

3

1
2

� Vakantie-instellingen annuleren

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ”, dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave. Nog niet bevestigde instellingen worden ongeldig.

� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de
afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

OPMERKING

� Selecteert u een dag van de week zonder timerinstellingen, dan
verschijnt “  ” 2 seconden lang en verschijnt het
display uit stap 1.

OPMERKING

100

2

4

3

4

Druk 1x op de “  ”-knop.
Hiermee wordt de procedure voor het annuleren van de
vakantie-instelling voltooid.4
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Kies en bevestig de keuze voor “  ” in
de schakelklokmodus.

 Stappen 1 tot en met 5 onder “Schakelklokmodi selecteren” op pagina 97.

Op de afstandsbediening verschijnt het display dat u links ziet
en de instellingen voor het nummer van de eerste
timerhandeling voor de ingestelde dag van de week.

Druk op  of op .
De instellingen voor elke dag van de week worden weergege-
ven in de volgorde van de ingestelde nummers.
Druk op  als u de instellingen vanaf zondag wilt weerge-
ven, in oplopende volgorde.
Druk op  als u de instellingen in omgekeerde volgorde wilt
zien.
“  ” en “  ” worden afwis-
selend weergegeven.

1

2

� Schakelklokmodi controleren

Druk op “  SET”.
De melding “  ” wordt weergegeven.

Opmerking: Als u de “  RESET”-knop indrukt, zal de
afstandsbediening naar het vorige scherm
terugkeren en “  ” weergeven.

Kies en bevestig de keuze voor “  ” in
de schakelklokmodus.

 Stappen 1 tot en met 5 onder “Schakelklokmodi selecteren” op pagina 97.

Op de afstandsbediening verschijnt het display dat u links ziet
en de instellingen voor het nummer van de eerste
timerhandeling voor de ingestelde dag van de week.

Druk op  of op .
De instellingen voor elke dag van de week worden weergege-
ven in de volgorde van de ingestelde nummers.
Druk op  als u de instellingen vanaf zondag wilt weerge-
ven, in oplopende volgorde.
Druk op  als u de instellingen in omgekeerde volgorde wilt
zien.
Selecteer de dag van de week en het instellingsnummer dat
overeenkomt met de schakelklokinstelling die u wilt annuleren.
“  ” en “  ”  worden
afwisselend weergegeven.

3

1

2

� Instellingen annuleren in de schakelklokmodus
U kunt de schakelklokinstellingen voor elke dag van de week annuleren. Dit is ook mogelijk voor afzonderlijke instellingsnummers.
Zie “Annuleringsmodus timer ” op pagina 102 als u de instellingen van alle dagen van de week in één keer wilt annuleren.

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ”, dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de
afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

OPMERKING

Druk op “  SET”.
De melding “  ” wordt weergegeven. De
weergegeven instelling verdwijnt en is geannuleerd.

     ‚
De melding “  ” wordt wederom weergegeven.
Herhaal de stappen 2 en 4 als u nog meer instellingen wilt annuleren.

4

101

2

3

2

5

3,4

Druk 1x op de “  ”-knop.
De timermodus op de afstandsbediening wordt afgesloten.3

Druk 1x op de “  ”-knop.
De timermodus op de afstandsbediening wordt afgesloten.5
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Druk op “  SET”.
De afstandsbediening wordt in de timerannuleringsmodus
gezet.

Druk op “  TIMER”.
De afstandsbediening wordt in de timermodus gezet.
De “huidige dag van de week” en de “huidige tijd” worden
getoond en de achtereenvolgende stappen worden automa-
tisch in de onderstaande volgorde weergegeven.
“  ” ‡ “  ” ‡ “  ”

Druk vijf keer op .
“  ”

‚

“  ” (eerste keer)
‚

“  ” (tweede keer)
‚

“  ” (derde keer)
‚

“  ” (vierde keer)
‚

“  ” (vijfde keer)

3

1

2

ANNULERINGSMODUS TIMER

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ”, dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de
afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

OPMERKING

Druk op  of op .
Selecteer de timermodus die u wilt annuleren.
Als u op  drukt, worden de volgende timermodi in aflo-
pende volgorde weergegeven.

“  ”

·
‚

“  ”

·
‚

“  ”

·
‚

“  ” (voor het annuleren van alle dagen van de week)

Als u op  drukt, worden de timermodi in oplopende
volgorde weergegeven.

4

Druk op “  SET”.
Hieronder ziet u hoe de instellingen van de
geselecteerde timermodus worden weergegeven
(Als er echter geen instelling is verricht,
dan zal er geen verschil zijn met de
weergave in stap 4, zelfs als de
instelknop wordt ingedrukt. )
<weergave voorbeeld waarbij
“  ” is geselecteerd>

Druk op “  RESET” als u wilt
stoppen met annuleren. Het scherm
“  ” (stap 4) wordt
weer weergegeven.

5

Indien “ , ” “  ” of
“  ” was geselecteerd.

Indien u “  ” had geselecteerd.
Ga als volgt te werk als u de instellingen voor alle dagen van de
week wilt annuleren.
Zie “Instellingen annuleren in de schakelklokmodus” op pagina 101
als u de instellingen voor elke dag van de week wilt annuleren.

Druk op “  SET”.
De timerweergave wordt uitgeschakeld,
de melding “  ”
verschijnt twee seconden lang en
“  ” verschijnt opnieuw
(stap 4).
Herhaal de stappen 6 en 4 als u nog meer
timermodusinstellingen wilt annuleren.

6

Druk op “  SET”.
Het volgende verschijnt.
(Als er echter geen instelling is verricht,
dan zal er geen verschil zijn met de
weergave in stap 4, zelfs als de
instelknop wordt ingedrukt. )

Druk op “  RESET” als u wilt
stoppen met annuleren. Het scherm
“  ” (stap 4) wordt
weer weergegeven.

5

Druk op “  SET”.
De weergave van de dag wordt uitge-
schakeld, de melding
“  ” verschijnt twee
seconden lang en “  ”
verschijnt opnieuw (stap 4).
Met de handeling verwijdert u de
instellingen voor elke dag van de week.

6

Druk 1x op de “  ”-knop.
Hiermee wordt de procedure voor het
annuleren van de tijdinstelling beëindigd.

� Drukt u in de timerinstellingsmodus op “  ”, dan verlaat u de timermodus van de afstandsbediening en
keert u terug naar de oorspronkelijke weergave. Nog niet bevestigde instellingen worden ongeldig.

� Als u, na het invoeren van de timermodus, gedurende 60 seconden niet op knoppen drukt, verlaat u de timermodus van de
afstandsbediening automatisch en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

OPMERKING

102

2,4

7

3,5,61

7
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Druk op “  SET”.
Het volgende instelscherm verschijnt.

“  ” (knippert)
“  ” (brandt)

Druk gedurende drie seconden of langer op “  SET”.
Het airconditioningssysteem gaat in de stille modus draaien
en op het display verschijnt het volgende.
“  ” (brandt 1 seconde)

‚
“  ” (brandt 1 seconde)

‚
“  ” or “  ” (brandt)

Druk op  of op .
Als u op  drukt, wordt “  ” weerge-

geven.
Als u op  drukt, wordt “  ” weergege-
ven.
Selecteer “  ”.

Opmerking:Drukt u op “  RESET”, dan wordt het oorspronkelijke
scherm weer op de afstandsbediening weergegeven.

3

1

2

In de stille modus werkt het airconditioningssysteem nog stiller, d.w.z. dat de buitenunit nog minder geluid maakt.
De stille modus start op de ingestelde tijd en wordt beëindigd nadat de ingestelde tijd is verstreken.
Als u het airconditioningssysteem zo hebt ingesteld dat de in de stille modus werkt, functioneert deze elke dag op
dezelfde tijd in de stille modus totdat u deze modus annuleert.

Druk op  of op .
Stel de tijd in dat het airconditioningssysteem aan moet gaan.
� “uren” instellen

Houd  of   lang genoeg ingedrukt om de uren met
een uur tegelijk te kunnen verhogen of verlagen. Laat de
knop los als u de uren niet meer wilt wijzigen.

� “minuten” instellen
Druk kort op  of op  om de weergegeven waarde
met 10 minuten te verhogen of te verlagen.
“  ” en “  ” worden
afwisselend weergegeven.

4

� Na het instellen van de stille modus wordt de volgende melding drie seconden lang weergegeven en verschijnt het oorspronke-
lijke display op de afstandsbediening.
Op de aan-tijd: “  ”
Op de uit-tijd: “  ”

� Drukt u in de stille-instellingsmodus op “  ”, dan verlaat u de stille modus van de afstandsbediening en keert u terug
naar de oorspronkelijke weergave. Nog niet bevestigde instellingen worden ongeldig.

OPMERKING

STILLE MODUS

WERKEN IN DE STILLE MODUS

� Stille modus instellen

Druk op  of op .
Selecteer de tijd waarop u het airconditioningssysteem wilt uitschakelen.
Als u op  drukt, wordt het ingestelde aantal uren in
stappen van 2 uur verhoogd en wijzigt de volgorde van de
meldingen op het display als volgt: van “  ”, “  ”,
enz. naar “  ” en tenslotte naar “  ”.
Als u op  drukt, wordt het ingestelde aantal uren in
stappen van 2 uur verlaagd.
“  ” en “  ” worden afwisse-
lend weergegeven.

Opmerking: Als u de“  RESET”-knop indrukt, zal de afstandsbedie-
ning naar het vorige scherm terugkeren en “  ”
weergeven.

Druk op “  SET”.
Hiermee bevestigt u de tijd dat het systeem aangaat. Het
volgende scherm verschijnt.

“  ” (knippert)
“  ” (brandt 2 seconden)

‚

“  ” (knippert)
“  ” (brandt)

6

5

Druk op “  SET”.
Hiermee bevestigt u de instellingen en worden deze weergegeven.
“SET COMPLETE” wordt weergeven en de stille modus-
instelling beëindigd.
De instellingen worden niet langer weergegeven en op de
afstandsbediening verschijnt het oorspronkelijke display.

7

103

2,4,6
1,3,5,7 � Stille modus annuleren (In-

stellingen)
1 Druk gedurende drie seconden of

langer op “  SET”.
Het airconditioningssysteem gaat in
de stille modus draaien en op het
display verschijnt het volgende.
“  ”(brandt 1 seconde)

‚
“  ”(brandt 1 seconde)

‚
“  ”(brandt)

2 Druk op  of op .
Selecteer “  ”.

3 Druk op “  SET”.

De melding “  ”
wordt weergegeven.
De instellingen van de stille modus
zijn geannuleerd.
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Druk op “  LOUVER” (LOUVER) op de positie
waarop u het rooster wilt stilzetten/vastzetten.
De weergave wordt beëindigd en het volgende wordt weergegeven.
Vervolgens wordt het rooster stilgezet en vastgezet op die positie.

(Indien vastgezet op positie 1)

Druk, terwijl het airconditioningssysteem werkt, op
“  LOUVER” het uitblaasrooster blijft nu stil-
staan.
Het uitblaasrooster beweegt continu op en neer en de
melding “  ” verschijnt 3 seconden lang.

Het uitblaasrooster vastzetten op een positie
Druk eenmaal op “  LOUVER” (LOUVER) terwijl het

uitblaasrooster beweegt.
Twee seconden lang worden de vier beschikbare richtingen
van het uitblaasrooster  in de onderstaande volgorde weerge-
geven.

2

1

1

LUCHTSTROOMAANPASSING VIA DE LOUVER-KNOP
(VOOR BINNENUNITS MET AUTOSWINGFUNCTIE)

LUCHTSTROOMRICHTING AANPASSEN

� Positie uitblaasrooster wijzigen

� Het uitblaasrooster vastzetten op een positie

� Aanbevolen vaste roosterposities

Zet het verticale rooster naar links of
naar rechts als u het rooster op deze
positie wilt vastzetten (bij model
FDE).

KOELEN/DROGEN

VERWARMEN

104

HET AIRCONDITIONINGSSYSTEEM OP EEN COMFORTABELE MANIER GEBRUIKEN
Reinig het filter regelmatig.

 Zie pagina 108
Bij een verstopt filter...
� Het rendement van koelen en verwarmen wordt lager. Bovendien wordt er elektriciteit verspild en

produceert het systeem meer geluid.
� Een verstopt filter kan leiden tot schade.
� Tijdens het koelen kan er zich condens vormen dat in de vorm van water naar beneden druppelt.

Blokkeer de luchtinvoer- en -uitvoer-
openingen van de binnen- en buiten-
units niet.

Forceer het airconditioningssysteem niet; dit
leidt mogelijk tot schade.

Stel een gematigde kamertemperatuur
in

Een te sterke koeling of verwarming is niet goed
voor uw gezondheid. Bovendien is dit verspilling
van elektriciteit.

Blokkeer direct zonlicht en voorkom
dat het tocht

Blokkeer direct zonlicht met jaloezieën en gordij-
nen bij het koelen. Sluit ramen en deuren, be-
halve als er ventilatie nodig is.

Reinig het filter zodra de melding
“FILTER CLEANING” verschijnt.
Daarnaast raden wij u aan het
filter te reinigen aan het einde van
het koel- en verwarmingsseizoen.

Regel de luchtstroomrichting goed

Stel uw huid niet gedurende langere tijd bloot
aan de luchtstroom van het airconditionings-
systeem. Bescherm ook kleine dieren en plan-
ten tegen een dergelijke directe luchtstroom.

Als uw voeten koud aanvoelen bij het
verwarmen

Als u een hoog plafond hebt en de warme lucht-
stroom niet voldoende naar de vloer circuleert, ra-
den wij u aan een circulatieventilator te gebruiken.
Raadpleeg de leverancier voor meer informatie.

Stop de werking van het systeem en
trek de stekker uit het stopcontact als
het bliksemt tijdens een onweersbui.

Laat u dit na, dan leidt dit mogelijk tot schade
aan het airconditioningssysteem.

Bij weergave van “  ” (VOORVERWARMING)
wordt het uitblaasrooster automatisch horizontaal geplaatst.
Zodra de voorverwarming is voltooid en het airconditionings-
systeem normaal werkt, wordt het uitblaasrooster op de inge-
stelde positie teruggezet.

Verzoek

Horizontale positie

� Het rooster kan breken als u dit met uw handen probeert te forceren. Beweeg dit niet met uw handen.
� Richt de luchtstroom niet voor langere tijd naar beneden tijdens het koelen. Op het zijpaneel kan zich condens

vormen en water naar beneden druppelen (bij model FDE).

1

1 

Druk op de “  VENTI”.

De melding “  ” verschijnt, en de ventilatie begint.1
NIET-AANGESLOTEN VENTILATIE

1 

AANGESLOTEN VENTILATIE
Druk op de “  ”.
Als een ventilator is aangesloten, zal de ventilator automa-
tisch gaan werken. De melding “  ” verschijnt.1

STOP

� Als er geen ventilator is aangesloten, dan gebeurt er niets als de ventilatieknop wordt ingedrukt. (De melding "Werking ongeldig" verschijnt.)

STOP

Werking is ongeldig zelfs als de ventilatieknop wordt ingedrukt. (De melding "Werking ongeldig" verschijnt.)

Druk nogmaals op de “  VENTI”.

Druk nogmaals op de “  ”.

OPMERKING

OPMERKING

Als de ventilator op "NO VENTI LINK" (Ventilatie niet aangesloten) is ingesteld, dan kan de ventilator automatisch  op
ON/OFF worden ingesteld, zonder rekening te houden met het feit of de airconditioner werkt of stopt.  Als de ventilator
op "VENTI LINK SET" (Ventilatie aangesloten) is ingesteld, dan zal de ventilator werken als de airconditioner werkt.

VENTILATIEMODUS (ALS EEN VENTILATOR IS GEÏNSTALLEERD)
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Plafond inbouwmodel (tweeweg luchtverdeling) (FDTW)
1. Druk een zijde van het inlaatpaneel (kant van pen A) naar boven.

2. Haal het paneel los van pen A.

3. Haal het paneel los van pen B en verwijder het paneel.

4. Druk de knoppen van het luchtfilter naar binnen,
verwijder het haakgedeelte van de
airconditionerunit en verwijder het luchtfilter.

ONDERHOUD VAN HET AIRCONDITIONINGSSYSTEEM

Plafond inbouwmodel (FDT)
1. Druk op de geleiders van

het luchtinlaatrooster (op
twee plaatsen aan de lin-
ker- en rechterzijde) en trek
het rooster naar beneden,
waardoor dit opent.

2. Druk de haakgedeelten
samen (op twee plaatsen
aan de linker- en rechter-
zijde) onderaan het filter,
zoals u op de afbeelding
ziet en trek het filter naar
voren terwijl u dit zachtjes
omhoog drukt.

Het luchtfilter reinigen

Reinig het filter regelmatig zodat u op de meest efficiënte en zuinige wijze koelt en verwarmt.

 Attentie: onderbreek, bij het reinigen van het luchtfilter, de werking van het apparaat en zet de hoofdschakelaar uit.
De ventilator aan de binnenzijde draait op hoge snelheid. Dit kan leiden tot letsel.

 Attentie: zet de ladder veilig neer als u deze nodig hebt bij het installeren of verwijderen van het luchtfilter.
Het airconditioningssysteem kan (om)vallen, waardoor letsel kan ontstaan.

Het luchtfilter verwijderen (anders dan bij modellen waarbij de panelen automatisch naar beneden/naar boven klappen
om het reinigen van het filter te vergemakkelijken)
Verwijder het luchtfilter volgens de beschreven procedure voor elk model.

 ATTENTIE

� Droog het filter niet in direct zonlicht of met behulp van vuur. Hierdoor beschadigt u het filter.
� Gebruik het airconditioningssysteem niet zonder luchtfilter. Mogelijk leidt dit tot

schade aan het airconditioningssysteem.

Aan het einde van het seizoen

� Zet de hoofdschakelaar uit.
Het airconditioningssysteem verbruikt tientallen watt aan elektriciteit, zelfs als deze niet aanstaat.
� Reinig het luchtfilter en plaats dit terug.
� Maak zowel de binnen- als de buitenunits schoon.

Onderhoud van de unit

� Maak de unit schoon met een zachte, droge doek. Als de unit erg vies is, maakt u deze schoon met een doek die u hebt
natgemaakt in handwarm water met een neutraal schoonmaakmiddel. Nareinigen met schoon water.

Aan het begin van het seizoen

� Verwijder alles wat de luchtinvoer of –uitvoer van de binnen- en buitenunits kan hinderen.
� Controleer het luchtfilter. Als het vuil, is maakt u het schoon en plaatst u het terug.
� Zet de hoofdschakelaar 12 uur eerder aan dan u het airconditioningssysteem inschakelt.

Luchtfilter

Haken

1 Druk de pen A-kant naar boven.
2 Haal de pen A-kant los.

3 Haal de pen B-kant los.

Pen A

Paneel

Knoppen

Haak

Luchtfilter

Airconditioner-unit

Plafond cassette-inbouwmodel (FDR)
1. Druk het inlaatpaneel naar boven.

2. Trek het inlaatpaneel naar buiten. Zodra het inlaat-
paneel niet meer vastzit op de pennen, kunt u het
paneel openen door dit naar beneden te klappen.

3. Draai de haken en haal het gegolfde filter los van
de haken.

4. Schuif het platte filter naar het midden en verwijder
dit. Plat filter

Haak

Gegolfd filter

Plafond inbouwmodel (eenweg luchtverdeling) (FDTS)
1. Schuif de hendel van het inlaatrooster in de richting

van de pijl (➛) en open het rooster door dit naar
beneden te klappen.

2. Druk het luchtfilter naar achteren om het haakgedeelte aan de
voorzijde los te kunnen maken en schuif het filter dan naar
voren om dit te verwijderen.

Verwijder door naar voren te schuiven.

Voorzijde

IsolatieDuw naar achteren.

Luchtfilter

Plafond inbouwmodel (FDE)
1. Schuif de hendel van het inlaatrooster in de richting

van de pijl (➛) en open het rooster door dit naar
beneden te klappen.

2. Druk het rooster voorzichtig naar boven, verwijder
het filter uit de geleiders links en recht en trek dit
naar voren.

Hoogstatisch drukleidingmodel (FDU)
Middenstatisch drukleidingsmodel (FDUM) (FDQM)
Plafond kanaalmodel (FDUR)
Het luchtfilter wordt bevestigd tijdens de installatie van
het airconditioningssysteem. Raadpleeg bij de leveran-
cier van wie u het airconditioningssysteem hebt gekocht
hoe u het filter moet verwijderen en reinigen.

Wandmontagemodel (FDK71)
Plaats uw vingers in de hendel van de luchtfiltertong,
houd deze vast met uw vingers en verwijder deze naar
beneden.

Houd dit onderdeel vast.

Vloerunit, Lowboy-model (zichtbaar) (FDFL)
Verwijder het paneel aan de voorzijde en trek het
luchtfilter uit de onderkant van de unit.

Vloerunit, Lowboy-model (onzichtbaar) (FDFU)
Trek het luchtfilter uit de onderkant van de unit.

Het filter reinigen

1. Reinig het filter onder stromend water. Als het filter niet erg vuil is, kunt u dit ook afstoffen of voorzichtig stofzuigen.
Is het filter heel erg vuil, dan lost u wat neutraal schoonmaakmiddel op in handwarm water (van circa 30 °C), reinigt het filter
hiermee en spoelt het schoonmaakmiddel goed af van het filter.

2. Droog het luchtfilter en bevestig het in de unit. Druk hierna op de filterresetknop.
Bij modellen waarvan de panelen automatisch naar boven/naar beneden klappen om het reinigen van het filter te vergemak-
kelijken, wordt het filter automatisch op zijn plaats vastgedrukt via de GRILL-knop.

105

Pen B

Knoppen

PULL

Binnenste paneellijst

Buitenste paneellijst pen

2. Druk het rooster voorzichtig naar boven, verwijder het
filter uit de geleiders links en recht en trek dit naar
voren. Luchtfilter

Geleider

Aanzuigrooster

Geleider

FDTQ-reeks
1. Schuif de hendel van het aanzuigrooster in de richting

van de pijl ( ) om het rooster te openen.

Wandmontagemodel (FDK)

Opmerking: de laagste positie van het uitblaasrooster is
circa 70 tot 75º vanaf de horizontale stand.

2. Houd de hendel van het
luchtfilter losjes vast, til
dit iets op en trek dit er
naar voren uit.

Luchtfilter

Geleider

Aanzuigrooster Geleider

1. Til het aanzuigrooster iets op en trek dit
naar voren.
Plaats de vingers in de uitsparingen aan
beide kanten van het aanzuigrooster en
trek dit naar voren. Het rooster kan tot
circa 60º worden geopend.

Plafond inbouwmodel (FDTC)
1. Schuif de hendels van het

inlaatrooster in de richting van de

pijl ( ) en open het naar beneden.

2. Draai de stop van het inlaatrooster.

3. Trek het filter naar u toe.

4. Als u de filter terugplaatst, plaats
de filter in de haken van het
inlaatrooster en verzeker u ervan
de stop weer in de
oorspronkelijke stand te draaien.

5. Als het inlaatrooster wordt
teruggeplaatst, schuift u de hendels in
tegengestelde richting en controleert
u of het rooster niet openvalt.

Haken Haken

Stop
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U hoort een ruisend of gorgelend geluid als het airconditioningssysteem
wordt aangezet, als de compressor tijdens de werking wordt geacti-
veerd/gedeactiveerd of als de werking wordt beëindigd. Deze geluiden
zijn afkomstig van de koelvloeistof die door het systeem stroomt.

Deze geluiden kunnen optreden op het moment dat het airconditionings-
systeem automatisch wordt geregeld.

De luchtstroom uit de binnenunit geurt soms. Dit wordt veroorzaakt door de geur
van sigaretten, cosmetica en/of meubilair die in het apparaat zijn achtergebleven.

Tijdens de werking van het systeem kan er witte stoom worden gegene-
reerd als het systeem wordt gebruikt in een omgeving waarin frequent
met olie en vetten wordt gewerkt, zoals in restaurants. Raadpleeg in dit
geval de leverancier en reinig de warmtewisselaar.

Het systeem schakelt automatisch over naar ventilatorwerking om te
voorkomen dat er zich ijs ophoopt op de oppervlakte van de warmte-
wisselaar. Het koelen wordt spoedig hervat.

De binnenventilator werkt nog ongeveer 40 seconden door nadat de
verwarmingseenheid is uitgeschakeld om de nawarmte van het hulp-
verwarmingselement te verwijderen.

Tijdens de eerste 3 minuten na het stoppen van de werking is het niet
mogelijk om te koelen, ontvochtigen of te verwarmen, zelfs niet als u de
operation/stop-knop op “operation” zet. Dit komt omdat er een
beschermingsschakeling van de compressor wordt geactiveerd (de
ventilator werkt wel tijdens deze fase).

Het airconditioningssysteem klinkt alsof
er water wegloopt.

U hoort een ruisend of gorgelend geluid
uit een stilgezette binnenunit.

De luchtstroom uit de binnenunit stinkt.

Tijdens de werking van het
airconditioningssysteem komt er witte
stoom uit de binnenunit.

Tijdens het koelen schakelt het systeem
over naar ventilatorwerking.

Bij het verwarmen stopt de binnen-
ventilator niet, zelfs niet als het systeem
wordt uitgeschakeld.

Het airconditioningssysteem mag niet
direct na het uitzetten weer worden
aangezet.

De volgende situaties duiden niet op slecht functioneren van de unit.

De unit doet het helemaal niet.

Is de netspanning ingeschakeld? Is de aardlekschakelaar geactiveerd?

Deze situatie is gevaarlijk. Zet de
hoofdschakelaar onmiddellijk uit en neem
contact op met de leverancier.

Zijn de luchtinvoer- en uitvoeropeningen
geblokkeerd door obstakels?

Zijn er onverwachte warmtebronnen in de kamer? Zijn er teveel mensen in de kamer?

Controleer eerst of onderstaande situaties van toepassing zijn voordat u een serviceaanvraag indient.

Geen luchtstroom bij verwarming

Komt er direct zonlicht binnen in de kamer?

PROBLEMEN OPLOSSEN

Slechte koeling of verwarming

Slechte koeling

zet de aan/uit-schakelaar pas uit nadat de ventilator is gestopt.
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Is de unit aan het voorverwarmen?

 Zie pagina 108

 WAARSCHUWING

Tijdens het ontvochtigen komt er geen
lucht uit het systeem. Het luchtstroom-
volume kan niet worden gewijzigd.

Het uitblaasrooster beweegt uit zichzelf.

Tijdens het verwarmen loost de binnen-
unit water of stoom.

Het werkingsmodusdisplay op de
afstandsbediening knippert (bij koelen,
verwarmen en ontvochtigen).

De ventilator van de buitenunit draait
niet tijdens de werking van het
airconditioningssysteem.

U hoort een krakend geluid.

U hoort sissende geluiden als de werking
van het airconditioningssysteem wordt
beëindigd of tijdens het ontdooien.

Het airconditioningssysteem startte
automatisch nadat de hoofdschakelaar
werd aangezet.

De ingestelde temperatuur kan niet
worden gewijzigd (de weergave van de
ingestelde temperatuur knippert).

Er ontstaat een zwakke luchtstroom als de
werkingsmodus tijdens de werking van het
systeem wordt gewijzigd (bij het KXR koel- en
verwarmingsmultisysteem met vrije lay-out).

Tijdens het ontvochtigen werkt de ventilator automatisch met een
zwakke luchtstroom/stopcyclus om een te sterke afkoeling en
temperatuurstijging te voorkomen.

Het uitblaasrooster beweegt automatisch twee keer op en neer als de
hoofdschakelaar wordt aangezet. Dit is geen fout. Het uitblaasrooster
wordt ook automatisch in de horizontale stand gezet als de melding
“ ” (VOORVERWARMING) op het display wordt
weergegeven.

Water of stoom wordt geloosd als ijs, dat zich heeft gevormd op de opper-
vlakte van de warmtewisselaar in de buitenunit, wordt verwijderd (ontdooien).

Het werkingsmodusdisplay knippert als de werkingsmodi van binnenunits
verschillend zijn ingesteld en er wordt geventileerd. Gebruik de binnen-
units in dezelfde werkingsmodus of schakel andere units uit (bij KXR, het
koel- en verwarmingsmultisysteem met vrije lay-out, is het mogelijk om
binnenunits in verschillende koel-/verwarmingsmodi te laten werken).

De ventilator wordt automatisch stilgezet tijdens het ontdooien en verwar-
men als de temperatuur van de buitenlucht hoog is. Bij het koelen wordt
eveneens een functie geactiveerd om het aantal werkende ventilatoren te
regelen als de temperatuur van de buitenlucht laag wordt.

Deze geluiden ontstaan op het moment dat harscomponenten vanwege
de warme lucht uitzetten en krimpen.

Deze geluiden ontstaan als de koelvloeistofklep binnen het
airconditioningssysteem wordt geactiveerd.

Indien de stroomonderbrekingscompensatie is ingeschakeld, wordt het
systeem na een stroomonderbreking automatisch opnieuw opgestart
onder dezelfde omstandigheden als voor de stroomstoring. Het kan ook
zijn dat de hoofdschakelaar uit stond.

Als de temperatuur vast is ingesteld, kan de ingestelde temperatuur niet
worden gewijzigd, zelfs niet als u op de knoppen  en  drukt.

Als u tijdens de werking van het systeem de werkingsmodus wijzigt van
KOELEN in VERWARMEN of van VERWARMEN in KOELEN, ontstaat
er gedurende 3 minuten een zwakke luchtstroom.

Verzoek: de blazer kan, zelfs als u deze hebt uitgezet, plotseling in werking
treden; steek er geen vingers en/of andere lange voorwerpen in.
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Is het luchtfilter verstopt? Staat het uitblaasrooster in de horizontale
stand (bij het verwarmen)?

Als het uitblaasrooster in de
horizontale stand staat, bereikt de
luchtstroom mogelijk de vloer niet.

Als het airconditioningssysteem nog steeds niet normaal werkt nadat u de bovenstaande
punten hebt gecontroleerd, zet u het airconditioningssysteem uit en neemt u contact op
met de leverancier.

� Als de stoppen regelmatig doorslaan en de aardlekschakelaar regelmatig afslaat
� Als er water druppelt tijdens het koelen/ontvochtigen
� Bij een abnormale werking of abnormaal veel geluid
� Als het controle-indicatielampje knippert

ON

OFF

Is er een stroomstoring of is er een
zekering gesprongen?
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Druk op de AIR CON No.-knop
De afstandsbediening wordt in de modus van het
airconditioningsunitnummer gezet.
� Als u, na het invoeren van de modus van het airconditionings-

unitnummer, gedurende 10 seconden niet op knoppen drukt,
verlaat u deze modus van de afstandsbediening automatisch
en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

Druk op  .
Het nummer van de airconditioningsunit en de foutcodes worden op
volgorde weergegeven, te beginnen bij het laagste unitnummer.
Druk op  als u het nummer van de airconditioningsunit en de
foutcodes in omgekeerde volgorde wilt zien.

1

2

HET CONTROLE-INDICATIELAMPJE (ROOD) KNIPPERT
� Het airconditioningssysteem stopt als er een fout optreedt.

Op datzelfde moment knippert het rode controle-indicatielampje en
verschijnt de foutcode in het timer aan-gebied en wordt het volgende
weergegeven op het display.

“  ” ↔ “  ” (brandt elk 2 seconden lang)
·

(Nummer airconditioningsunit)

� In het geval van storing aan alle aangesloten airconditioningsunits
In eerste instantie verschijnt op het display met foutberichten informatie over het laagste nummer van de
airconditioningsunit.
Storing aan andere airconditioningsunits kan worden gecontroleerd via de onderstaande procedure.

Druk op de AIR CON No.-knop
De afstandsbediening wordt in de modus van het
airconditioningsunitnummer gezet en toont het laagste
nummer van de aangesloten airconditioningsunits. Alle
andere weergaven zijn uitgeschakeld.
� Als u, na het invoeren van de modus van het airconditionings-

unitnummer, gedurende 10 seconden niet op knoppen drukt,
verlaat u deze modus van de afstandsbediening automatisch
en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

Druk op .
Het nummer van de airconditioningsunit wordt weergegeven op
volgorde, te beginnen bij het laagste unitnummer. Ook de foutcodes
voor airconditioningsunits waar storingen optraden, worden getoond.
Druk op  als u het nummer van de airconditioningsunit en de
foutcodes in omgekeerde volgorde wilt zien.

1

2

WEERGAVE VAN DE FILTERREINIGINGSMELDING
De melding “  ” verschijnt als het cumulatieve aantal
bedrijfsuren van de binnenunit gelijk is aantal het aantal ingestelde uren.
U wordt hiermee gewaarschuwd dat het luchtfilter moet worden gereinigd.

� Het luchtfilter reinigen.
 Zie pagina 105

In het weergavegebied verschijnt de filterreinigingsmelding. Deze melding wordt
elke 5 seconden 1 seconde lang getoond als het airconditioningssysteem in bedrijf
is. Op het moment dat het systeem niet functioneert, brandt de melding altijd.

Druk op “  RESET”.
De filterreinigingsmelding verdwijnt.1

WEERGEVEN NUMMER AIRCONDITIONINGSUNIT

WEERGAVE OPERATION STANDBY

� Het nummer van de airconditioningsunit kan worden weergegeven als het airconditioningssysteem in bedrijf is, als de werking
van het systeem is onderbroken of als het systeem wegens storing is uitgeschakeld.

� Knoppen, anders dan “AIR CON No.,” “ ” en “ ”, zijn niet actief.

OPMERKING

Foutbericht bij gebruik van meerdere binnenunits

� In het geval van storing aan enkele aangesloten airconditioningsunits
Alleen de airconditioningsunits waarbij storing optreedt, warden uitgeschakeld.
Op de afstandsbediening zijn de werkende airconditioningsunits te zien.

Druk op de AIR CON No.-knop
De afstandsbediening wordt in de modus van het
airconditioningsunitnummer gezet.
� Als u, na het invoeren van de modus van het airconditionings-

unitnummer, gedurende 10 seconden niet op knoppen drukt,
verlaat u deze modus van de afstandsbediening automatisch
en keert u terug naar de oorspronkelijke weergave.

1

Druk op  .
Het nummer van de airconditioningsunit wordt weergegeven op
volgorde, te beginnen bij het laagste unitnummer. Ook de foutcodes
voor airconditioningsunits waar storingen optraden, worden getoond.
Druk op  als u het nummer van de airconditioningsunit en de
foutcodes in omgekeerde volgorde wilt zien.

2

� Als u tijdens de foutweergave eenmaal op de “  ”-schakelaar drukt, wordt de foutweergave uitgeschakeld en de stopstatus weergegeven.
Als u nogmaals op de “  ”-schakelaar drukt, verschijnt de foutweergave weer.

OPMERKING

Na het reinigen

Via de AIR CON No.-knop kunnen de nummers van de aangesloten airconditioningsunits en foutcodes van units met
fouthistorie worden weergegeven.

Als u op de “ON/OFF”-schakelaar drukt als u het airconditionings-
systeem aanzet bij aanvang van het seizoen of als het systeem
langere tijd heeft stilgestaan, verschijnt de melding
“  ” enkele seconden voordat de werkingsmodus
weer wordt weergegeven. In dit geval blijft het airconditionings-
systeem uitstaan, maar dit is geen storing. Even geduld. De normale
werking start na een tijdje.
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Nummer airconditioningsunit

Foutcode

1
2

1
2

1

1
2

INSPECTIEWEERGAVE, WEERGAVE FILTERBERICHT, NUMMER
AIRCONDITIONINGSUNIT EN WEERGAVE OPERATION STANDBY
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GEVALLEN WAARIN “ ” (VOORVERWARMING) WORDT WEERGEGEVEN
VOORVERWARMING

De melding “  ”verschijnt in de volgende gevallen op het display van de afstandsbediening.
Op de afstandsbediening wordt afwisselend de melding “  ” en de werkingsmodus weergegeven.
� Bij aanvang van het verwarmen

Om te voorkomen dat de koude lucht wordt uitgeblazen, kan de luchtstroom in de kamer, afhankelijk van de kamertemperatuur bij
aanvang van het verwarmen, worden geblokkeerd. Wacht circa 2 tot 7 minuten; de normale werking start automatisch.

� Bij het ontdooien (tijdens het verwarmen)
In bepaalde omstandigheden kan zich gemakkelijk ijs vormen op de oppervlakte van de warmtewisselaar van de buitenunit. Als dat het
geval is, wordt het verwarmen automatisch onderbroken voor circa 5 tot 10 minuten per uur (zowel uit de binnen- als de buitenunit
stroomt geen lucht meer). In deze tijd vindt het ontdooien plaats. Na het ontdooien wordt automatisch geschakeld naar de normale
verwarmingsprocedure.

� Indien de kamertemperatuurregeling tijdens het verwarmen wordt geactiveerd
Op het moment dat de kamertemperatuur stijgt en de kamertemperatuurregeling wordt geactiveerd, wordt de luchtstroom automatisch
verminderd. Als de kamertemperatuur dealt, wordt automatisch geschakeld naar de normale verwarmingsprocedure.

VERWARMEN

� De werking van de volgende knoppen kan worden uitgeschakeld. Zodra op een knop waarvan de werking is uitgeschakeld, wordt gedrukt, verschijnt de melding
“  ” en wordt het oorspronkelijke display opnieuw weergegeven op de afstandsbediening. Neem voor de juiste instellingen contact op met de leverancier.

1  2 Temperatuurinstellingsknop 3 Knop LOUVER 4 Knop MODE 5 Knop FAN SPEED 6 Knop TIMER

OPMERKING

ELEKTRA
 Attentie: zorg voor een goede aarding.
Sluit de aarddraad niet aan op een aarddraad die is verbonden met gasleidingen, waterleidingen, bliksemafleiders of
telefoons. Onvoldoende aarding kan leiden tot elektrische schokken.

 Attentie: een aardlekschakelaar is noodzakelijk.
Als er nog geen aardlekschakelaar is geïnstalleerd, kunnen er elektrische schokken optreden.
Werkzaamheden met betrekking tot elektra en aarding moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel
volgens de voorschriften voor elektrische apparatuur.

� Is de bedrading uitsluitend voor het airconditioningssysteem?
� Is de afstandsbediening correct gemonteerd?
� In het geval van zichtbare bedrading: is de bedrading vastgezet met de bijbehorende schroeven?
� Is de klem voor de bijbehorende afstandsbediening gebruikt voor het vastzetten van de afstandsbedieningsdraad?
� Is het systeem geïnstalleerd op een hoogte die buiten het bereik van kinderen valt?

BIJ VERPLAATSING
 Waarschuwing: neem contact op met een leverancier of specialist als het airconditioningssysteem moet

worden verplaatst en opnieuw moet worden geïnstalleerd.
Door een inadequate installatie kunnen er waterlekkage, elektrische schokken en/of brand ontstaan. Er zijn kosten
verbonden aan het verwijderen van het systeem en het opnieuw installeren daarvan.

OPMERKING

� Wat houdt stroomonderbrekingscompensatie in?
� Als er zich een stroomstoring voordoet of de hoofdschakelaar is uitgezet, wordt het systeem, nadat de stroomvoorziening is hersteld,

automatisch weer ingeschakeld met dezelfde instellingen op de afstandsbediening als voor de stroomstoring. Als het airconditionings-
systeem was uitgezet voor de stroomstoring, dan blijft het systeem uit nadat de stroomvoorziening is hersteld.

� De volgende instellingen moeten echter opnieuw worden ingevoerd op de afstandsbediening.
1 Timerinstellingen: alle timerinstellingen gaan verloren. Schakelklokinstellingen kunnen echter worden hersteld via de vakantie-instelling.
2 Autoswing (voor afstandsbedieningen die zijn voorzien van deze functie): het uitblaasrooster wordt stopgezet in de horizontale stand.

Verzoek: Zet, bij inschakeling van de stroomonderbrekingscompensatie, het systeem stil voordat u de hoofdschakelaar uitscha-
kelt. (Als u de hoofdschakelaar tijdens de werking van het systeem uitzet, begint de ventilator van de binnenunit
onmiddellijk te draaien nadat u de hoofdschakelaar hebt aangezet.  Bovendien begint de buitenunit ongeveer 3 minu-
ten na het aanzetten van de hoofdschakelaar te werken.)

INSTALLATIELOCATIE

INSTALLATIE, VERPLAATSING EN INSPECTIEONDERHOUD
Lees de volgende punten aandachtig door om vertrouwd te raken met het airconditioningssysteem en om dit
veilig te kunnen gebruiken.
Vraag de leverancier om installaties, enz. uit te voeren; probeer dit niet zelf te doen.

Is het systeem geïnstalleerd op een goed geventileerde locatie?
Zijn er wellicht obstakels? Een blokkering van de luchtstroom heeft mogelijk tot gevolg dat het rendement van het airconditioningssysteem
afneemt en het geluid toeneemt.
Kunnen koele/warme lucht en het geluid van het systeem problemen veroorzaken met de buren?

INSPECTIEONDERHOUD
Normaal gesproken neemt het rendement van het airconditioningssysteem na verloop van tijd af, omdat er vuil binnen in
het systeem ophoopt. Dit gebeurt geleidelijk na circa drie jaar van gebruik, afhankelijk van gebruik en omgevings-
factoren. Naast het reguliere onderhoud is inspectieonderhoud dus noodzakelijk. Wij raden u aan contact op te nemen
met de leverancier, van wie u het airconditioningssysteem hebt gekocht en een (betaald) inspectiecontract aan te gaan.

WERKINGSBEREIK
Verzoek: gebruik het systeem binnen het onderstaande werkingsbereik. Als het systeem buiten dit bereik komt,

worden de beschermingsschakelingen wellicht geactiveerd om de handeling te voorkomen.

Koelen

Ontvochtigen

Kamertemperatuur
Voorwaarde

Circa 21 tot 32 °C
Als u het systeem langere tijd onder
de circa 21 °C laat werken, kan er
ijsvorming optreden op de
oppervlakte van de warmtewisselaar
waardoor het koelen/ontvochtigen
niet meer tot tevredenheid verloopt.

Temperatuur buiten de kamer

Circa -5 tot 43 °C

Vochtigheid in de kamer

Circa 80% of lager
Als u het systeem langere tijd onder een
hoge luchtvochtigheid laat werken, kan er
condens worden gevormd op de oppervlakte
van het airconditioningssysteem, waardoor
er waterdruppels of rokerige damp uit de
luchtuitvoeropeningen kunnen komen.

Circa -15 tot 21 °C
Als de temperatuur van de buiten-
lucht te laag wordt, vermindert het
warmterendement en wordt het
moeilijk om de kamer te verwarmen.

Verwarmen Circa 27 °C of minder

Werking
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� De afstandsbediening is voorzien van een compensatiefunctie voor stroomonderbreking die u zelf kunt inschakelen (deze is
uitgeschakeld bij verzending af fabriek). Neem voor meer informatie contact op met de leverancier.

STROOMONDERBREKINGSCOMPENSATIE

INSTELLING VOOR HET UITSCHAKELEN VAN KNOPPEN (NIET-DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING)

VERWARMEN
� Verwarming via warmtepomp

Verwarming via een warmtepomp verwijst naar een mechanisme dat de kamer verwarmt door warmte uit de buitenlucht te onttrekken
en via een koelvloeistof af te geven aan de kamer.

� Ontdooien
Bij het verwarmen door middel van een warmtepomp-airconditioner kan zich uiteindelijk ijs vormen op de oppervlakte van de warmte-
wisselaar van de buitenunit als de temperatuur buiten de kamer afneemt. Als er niets wordt gedaan, neemt het verwarmingsrendement
af. Daarom wordt automatisch naar de ontdooistand geschakeld om het ijs te verwijderen. Gedurende deze tijd stroomt er geen lucht

meer uit zowel de binnen- als de buitenunit en wordt de melding “  ” weergegeven.
� Buitentemperatuur en verwarmingscapaciteit

De verwarmingscapaciteit van een airconditioner met warmtepomp neemt af als de temperatuur van de buitenlucht afneemt. Bij een
onvoldoende verwarmingscapaciteit is het wellicht noodzakelijk om ook andere verwarmingselementen in te zetten.

� Responstijd voordat de kamertemperatuur stijgt
Een airconditioner met warmtepomp pompt warme lucht rond om de hele kamer te verwarmen; het duurt een tijdje voor dat de kamer-
temperatuur stijgt. Start daarom vroeg op dagen met ongebruikelijk koude ochtenden.
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USER’S MANUAL
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. PACKAGED AIR CONDITIONER

PCA012A001

This air conditioner complies with EMC Directive 89/336/EEC,
92/31/EEC, 93/68/EEC, LV Directive 73/23/EEC.
CE marking is applicable to the area of 50 Hz power supply.

Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 89/336/EEC,
92/31/EEC, 93/68/EEC, LV Directive 73/23/EEC.
La marque CE s’applique aux régions alimentées en courant
de 50 Hz.

Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 89/336/EEC, 92/
31/EEC, 93/68/EEC, LV Direktiven 73/23/EEC.
Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung
von 50 Hz.

Questo condizionatore d’aria è conforme alla Direttiva EMC:
89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, LV Direttiva 73/23/EEC.
Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 89/336/EEC,
92/31/EEC, 93/68/EEC, LV Directive 73/23/EEC.
CE-markering is van toepassing op het gebied met een
netstroom van  50 Hz.

Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 89/
336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, LV Directiva 73/23/EEC.
La indicación CE sólo corresponde al área de suministro
eléctrico de 50 Hz.

Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com
a Directiva EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, a
Directiva LV 73/23/CEE.
A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a
50 Hz.

∞˘Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜
ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ EMC 89/336, 92/31 Î·È 93/68 ÙË˜ ∂√∫ Î·È
ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ LV 73/23 ÙË˜ ∂√∫ .
∆Ô Û‹Ì· CE ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ Ë
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È 50 Hz.

MULTI-SERIES
Ceiling Recessed Type (FDT, FDTC)
Ceiling Recessed Type, 2-Way Air Direction (FDTW)
Ceiling Recessed Type, 1-Way Air Direction (FDTS) (FDTQ)
Ceiling Recessed Cassetteria Type (FDR)
High Static Pressure Duct Type (FDU)
Middle Static Pressure Duct Type (FDUM) (FDQM)
Ceiling mounted duct Type (FDUR)
Ceiling Suspended Type (FDE)
Wall Mounted Type (FDK)
Floor Standing, Lowboy Type (Exposed Type) (FDFL)
Floor Standing, Lowboy Type (Concealed Type) (FDFU)
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AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS HEADQUARTERS

3-1, Asahi, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8561, Japan

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES EUROPE, LTD.

AIR-CONDITIONER DIVISION
3rd Floor Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus London EC1N 2HA, ENGLAND
Phone: 44(0)20 7842 8171

Fax: 44(0)20 7842 8104

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AUSTRALIA, PTY.LTD.
81 Railway Street, Rockdale, NSW 2216, Australia
Phone: 61(0)2 9597 7977
Fax: 61(0)2 9597 7304

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO.,LTD.
200 Moo 4, Lat Krabang Industrial Estate Phase 3, Chalongkrung Road,
Lamplatlew, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
Phone: 662 326 0401
Fax: 662 326 0419
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