
eco touch REMOTE CONTROL RC-EX1

GEBRUIKERSHANDLEIDING

In deze gebruikershandleiding wordt een aantal veiligheidsinstructies beschreven. Lees deze 

handleiding aandachtig door voordat u de eenheid in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en zorg dat u deze zo nodig kunt raadplegen.

Als de eenheid van eigenaar wisselt, draag deze handleiding en de installatiehandleiding ("Installation 

Manual" op CD-R) dan over aan de nieuwe eigenaar.

U wordt afgeraden de eenheid eigenhandig te installeren of te verplaatsen. (Als u dit toch doet, is uw 

veiligheid of een juiste werking niet gegarandeerd.)

Hartelijk dank voor uw aankoop van de eco touch AFSTANDSBEDIENING 
voor uw Coolmark-airconditioningsysteem.
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1. Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies

●Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de eenheid in gebruik neemt. U dient zich volledig aan elk van 
deze instructies te houden omdat deze van belang zijn voor de veiligheid.

WAARSCHUWING Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige ongelukken, 
zoals zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood, tot gevolg hebben.

LET OP Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige lichamelijk 
letsel of materiële schade tot gevolg hebben, afhankelijk van de oorzaak.

●In de tekst worden de volgende pictogrammen gebruikt.

Nooit doen.
Volg altijd de gegeven instructies 

nauwkeurig op.

Zorg ervoor dat de eenheid geaard is. Vermijd elk contact met natte handen.

Vermijd elk contact met water.

●Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en zorg dat u deze zo nodig kunt raadplegen. Toon deze handleiding aan 
installateurs bij verplaatsing of reparatie van de eenheid. Als de eenheid van eigenaar wisselt, geef deze handleiding en de 
installatiehandleiding ("Installation Manual" op CD-R) dan aan de nieuwe eigenaar.

●Werk aan de elektrische bedrading mag alleen worden uitgevoerd door erkende specialisten.

WAARSCHUWING
Neem contact op met uw dealer of een erkend bedrijf voor installatie van de eenheid.

Een onjuiste installatie door uzelf kan resulteren in een elektrische schok, brand of valschade.

Neem contact op met uw dealer wanneer u de eenheid wilt (laten) verplaatsen, demonteren of repareren.
Modificeer de eenheid nooit op eigen houtje.

Een onjuiste werkwijze kan resulteren in lichamelijk letsel, een elektrische schok, brand, etc.

Bescherm de terminal-aansluitingen tegen invloeden van buitenaf of spanning door bedrading.
Onjuiste aansluiting of bevestiging kan leiden tot overmatige verhitting, rook en/of brand.

Installeer de eenheid niet ergens waar brandbare gassen (zich) kunnen ontstaan, instromen, 
ophopen of lekken.

Brandbaar gas kan ontvlammen als het zich rond de eenheid opbouwt.

Gebruik geen brandbare substanties (haarspray, insecticiden, etc.) in de nabijheid van de eenheid.
Gebruik geen benzeen of verfverdunner (terpentine) om de eenheid te reinigen.

Dit kan resulteren in elektrische vonken, schokken of brand.

De eenheid mag niet worden gebruikt in een ongeschikte omgeving.
Gebruik van de eenheid op de volgende plaatsen kan de prestaties ervan aanzienlijk verminderen of 
leiden tot elektrische schokken, defecten, rook of brand ten gevolge van corrosie.
∙ Waar de lucht oliedamp, stoom, damp van een organisch oplosmiddel, corrosief gas (ammoniak, zwavelhoudende 

componenten, zuur, etc.) bevat
∙ Waar zuur- of basische oplossingen, cosmetica, speciale sprays, etc. regelmatig worden gebruikt
∙ Waar oliedampen ontstaan
∙ Waar veel wordt gerookt
∙ Waar er (veel) stofdeeltjes in de lucht zweven
∙ Waar waterdamp ontstaat of in een ruimte met een hoge vochtigheidsgraad
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Het maximumvoltage waarop de afstandsbediening mag worden aangesloten is 18V gelijkstroom. Sluit 
deze niet aan op 220~240V of 380/415V wisselstroom.

Hierdoor kan de eenheid defect raken of kortsluiting of brand veroorzaken.

Gebruik de eenheid niet onder abnormale omstandigheden.
Anders loopt u het risico van een defect, elektrische schok, brand, etc.
Als u iets vreemds bemerkt (brandlucht, etc.), zet de eenheid dan onmiddellijk stil, schakel de stroom uit en neem 
contact op met uw dealer.

Stel de eenheid buiten gebruik zodra u iets vreemds bemerkt.
Als u de eenheid toch blijft gebruiken, kan deze kapot gaan of brand veroorzaken. Neem contact op 
met uw dealer.

LET OP

Gebruik de eenheid en de afstandsbediening niet om mee te 'spelen' en laat ook niet toe dat anderen dit doen.
Onjuiste bediening kan schadelijk zijn voor de conditie van het systeem.

Demonteer de afstandsbediening nooit.
Als u interne onderdelen per ongeluk aanraakt, kunt u een elektrische schok krijgen of problemen veroorzaken.
Neem contact op met uw dealer als het nodig is de eenheid van binnen te inspecteren.

Reinig de afstandsbediening niet met water of andere vloeibare schoonmaakmiddelen.
Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.

Installeer de afstandsbediening niet op een plek waar er water tegen kan spatten.
Als er water in het apparaat komt, kan dit een elektrische schok veroorzaken. Ook kunnen 
elektronische onderdelen defect raken.

Raak elektrische onderdelen en bedieningsknoppen of -schermen niet aan met natte handen.
Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.

Stop het apparaat en schakel de stroom eraf (met de stroomonderbreker) voordat u eventuele 
onderhoudswerkzaamheden begint.

Anders loopt u kans op een elektrische schok of lichamelijk letsel.

Installeer de afstandsbediening op een veilige, stabiele plek.
Als u de afstandsbediening onjuist of op een te zwakke plek installeert, kan deze naar beneden vallen.

Verwijder de afstandsbediening niet zelf.
Dit kan schadelijk zijn voor het milieu. Vraag uw dealer wanneer het nodig is de afstandsbediening te verwijderen.

De afstandsbediening mag niet worden geïnstalleerd op een plek waar direct zonlicht op schijnt 
of de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C of lager dan 0°C.

Dit kan resulteren in vervorming, verkleuring of defecten.

Gebruik geen benzeen, verfverdunner (terpentine), vochtige doekjes (wipes), etc. om de 
afstandsbediening te reinigen.

Hierdoor kan de afstandsbediening verkleuren of defect raken. Veeg de afstandsbediening schoon met 
een stuk doek dat goed is uitgeknepen nadat u hebt bevochtigd met een verdund neutraal 
schoonmaakmiddel. Veeg het apparaat ten slotte af met een droogdoekje.

Trek niet aan de kabel van de afstandsbediening.
Hierdoor kan deze defect raken.

Druk niet op de knoppen of het scherm van de afstandsbediening met puntige voorwerpen.
Hierdoor kan deze beschadigd of defect raken.
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①  Schakelaar (schakelaar Start/Stop)

 Als u eenmaal op deze knop drukt, start het 
apparaat. Als u nogmaals op deze knop drukt, 
stopt het apparaat. (☞pagina 10)

②  Schakelaar (schakelaar voor high power modus)

Als u op deze knop drukt, wordt de high power 
modus ingeschakeld. (☞pagina 13)

③  Schakelaar (schakelaar voor energiebesparing)

 Als u op deze knop drukt, wordt de energiebesparingsmodus 
ingeschakeld. (☞pagina13)

④ Bedrijfslampje

 Dit lampje licht groen (geelgroen) op als het apparaat 
in bedrijf is. Bij een fout wordt het lampje rood.

⑤LCD-scherm (met achtergrondverlichting)

 Als u op het LCD-scherm drukt, gaat de achtergrondverlichting aan.
De achtergrondverlichting gaat na een bepaalde tijd van 
inactiviteit automatisch weer uit.
De tijdsduur van de achtergrondverlichting kan worden 
gewijzigd. (☞pagina 29)

Als de achtergrondverlichting is ingesteld op 
"AAN" en op het scherm wordt gedrukt terwijl de 
achtergrondverlichting is uitgeschakeld, wordt 
alleen de achtergrondverlichting ingeschakeld. (Dit 
gebeurt niet bij bediening met de schakelaars ①, 
② en ③ .)

⑥ USB port

 Via de USB-aansluiting (mini-B) kunt u het apparaat 
aansluiten op een pc (personal computer).
Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de 
software voor uw pc (eco-touch remote control 
RC-EX1, utility software) voor informatie over 
bedieningsmogelijkheden.

Touchscreen-systeem, dat wordt bediend door met een vinger op het LCD-scherm te drukken. Dit scherm wordt gebruikt 
voor alle bedieningsfuncties, behalve de schakelaars voor ① Start/Stop, ② High power modus en ③ Energiebesparing.

⑤LCD-scherm (met achtergrondverlichting)

2. Functies en menuopties van de afstandsbediening
Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (bedieningsgedeelte)

③  Schakelaar

④Bedrijfslampje

⑥USB-poort (mini-B)

①  Schakelaar

②  Schakelaar

Opmerking

· Als u het apparaat aansluit op een pc, sluit deze dan niet 
tegelijkertijd aan op andere USB-apparaten.
Verbind het apparaat rechtstreeks met de computer, niet 
eerst via een hub of iets dergelijks.
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① Klok, naam van RC (display)

Weergave van de huidige tijd (☞pagina 27) en de 
naam van de RC (☞pagina 47)

② Pictogram (display)

Elk afzonderlijk pictogram wordt weergegeven bij 
een van de volgende instellingen.

Wanneer de 
opdrachtbesturing in 
werking is.

　Wanneer een instell ing 
plaatsvindt vanaf de sub-RC. 
(☞pagina 14)

Wanneer de centrale besturing 
(optioneel) in bedrijf is.

　Wanneer de periodieke 
inspectie nodig is. 
(☞pagina 55)

Tijdens het ventileren. 
(☞pagina 25) 　

Wanneer "filtersignaal" 
actief is . 
(☞pagina 53)

Wanneer "Toestemming/
Verbod" is ingesteld.
(☞pagina 43)

　
Wanneer de weektimer 
is ingesteld.
(☞pagina 34)

Wanneer de laagtarief tijdklok is ingesteld.
(☞pagina 18) 

③ Menu (knop)

Wanneer u andere instellingen dan ④-⑧wilt 
instellen of wijzigen, drukt u op de menuknop. 
Wanneer menuopties worden weergegeven, 
selecteert u er een en stelt u deze in.

④ Wijzig bedrijfsmodus (knop) (☞pagina 11)

Weergave van de bedrijfsmodus die momenteel is 
geselecteerd. Druk op deze knop als u de 
bedrijfsmodus wilt wijzigen.

⑤ Wijzig temperatuur instelling (knop) (☞pagina 11)

Weergave van de temperatuur die momenteel is 
i n g e s t e l d .  D r u k  o p  d e z e  k n o p  a l s  u  d e 
temperatuurinstelling wilt wijzigen.

⑥ Uitblaasrichting (knop) (☞pagina 12)

Weergave van de uitblaasrichting die momenteel is 
geselecteerd. Druk op deze knop als u de 
uitblaasrichting wilt wijzigen.

⑦ Wijzig ventilatorsnelheid (knop) (☞pagina 12)

Weergave van de ventilatorsnelheid die momenteel 
is geselecteerd. Druk op deze knop als u de 
ventilatorsnelheid wilt wijzigen.

⑧ Timer (knop) (☞pagina 30)

Vereenvoudigde inhoudsweergave van de timer/
tijdklok die momenteel is ingesteld.
(Wanneer er twee of meer timers zijn ingesteld, wordt 
de inhoud van de eerstvolgende timer weergegeven.)
Druk op deze knop als u de timer wilt instellen.

⑨ Bericht (display)

Weergave van de status van de airconditioning en 
berichten omtrent de werking van de RC, etc.

* Alle pictogrammen worden weergegeven ter informatie.

①Klok, naam van RC (display)

④Wijzig bedrijfsmodus 
(knop)

Hoofdscherm

⑧Timer (knop)

②Pictogram (display)

③Menu (knop)

⑤Wijzig temperatuur 
instelling

⑥Wijzig 
uitblaasrichting 
(knop)

⑦Wijzig 
ventilatorsnelheid 
(knop)

⑨Bericht (display)

Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (display)



— 6 —

Menuoptie

Hoofdmenu

Basisfuncties …………………………………………………………………… 10

Energie besparings instellingen …………………………………………………………………… 17

…………………………………………………………………… 25Ventilatie

…………………………………………………………………… 22Individuele uitblaaslouvres instelling

Start/Stop ………………………………………………………… 10
Wijzig bedrijfsmodus …………………………………………… 11
Wijzig temperatuur instelling …………………………………… 11
Wijzig uitblaasrichting …………………………………………… 12
Wijzig ventilatorsnelheid ………………………………………… 12
High power modus ……………………………………………… 13
Energiebesparingsmodus ……………………………………… 13

Slaaptimer ………………………………………………………… 18
Laagtarief tijdklok………………………………………………… 18
Autom. temperatuur daling……………………………………… 21

Timer …………………………………………………………………… 30
Activeer tijdklok bij uur ………………………………………… 31
Deactiveer tijdklok bij uur ……………………………………… 33
Activeer tijdklok bij klok ………………………………………… 33
Deactiveer tijdklok bij klok ……………………………………… 33
Bevestigen………………………………………………………… 34

Initialisatie instellingen …………………………………………………………………… 26
Tijds instellingen ………………………………………………… 27
Datum en tijd weergeven ……………………………………… 28
Zomertijd ………………………………………………………… 28
Contrast …………………………………………………………… 28
Achtergrondverlichting ………………………………………… 29
Bedieningsgeluid ………………………………………………… 29

…………………………………………………………………… 34Weektimer

…………………………………………………………………… 38Afwezigheidsinstelling

Administrator instellingen

…………………………………………………………………… 52Taalselectie

…………………………………………………………………… 53Filter signaal herstellen (Filter reset)

…………………………………………………………………… 41
Toestemming/Verbod-instelling………………………………… 43
Tijdklok geluidsarme stand……………………………………… 44
Instelling temperatuurbereik …………………………………… 45
Oplopende temperatuur instellingen ………………………… 46
RC display instellingen ………………………………………… 47
Wijzig administrator wachtwoord ……………………………… 50
Wijzig temperatuur instelling display ………………………… 51
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Hoofdmenu

RC-instellingen ……………………………………………………
Master/Slave RC (Hoofd/Sub) …………………
Retourluchttemp …………………………………
RC sensor …………………………………………
RC sensor aanpassen……………………………
Bedrijfsmodus ……………………………………
Selecteer bedrijfsmodus …………………………
˚C / ˚F ………………………………………………
Ventilatorsnelheid…………………………………
Externe invoer ……………………………………
Ventilator instellingen ……………………………
Ventilatorbesturing ………………………………
Automatische herstart ……………………………
Automatische temperatuur instelling …………
Automatische ventilator snelheid ………………

Binnendeel instellingen ……………………………………………………
Hoog plafond ……………………………………
Filtersignaal ………………………………………
Externe invoer 1 …………………………………
Externe invoer 1 signaal …………………………
Externe invoer 2 …………………………………
Externe invoer 2 signaal …………………………
Verwarmen thermisch-UIT temp instelling ……
Retourlucht sensor aanpassing …………………
Ventilator tijdens koelingsbedrijf UIT …………
Ventilator tijdens verwarmingsbedrijf UIT ……
Invries beveiliging temperatuur …………………
Invries beveiliging instelling ……………………
Condenspomp in werking ………………………
Nadraaitijd ventilator na koeling ………………
Nadraaitijd ventilator na verwarming …………
Intermittent ventilatorsturing verwarming ……
Ventilator circulatie werking ……………………
Drukverschil instellingen …………………………
Automatische bedrijfsmodus ……………………
Instelling thermisch bereik ………………………
Automatische ventilatorsnelheid bediening……
Alarm voor overbelasting van binnendeel ……

Service en onderhoud
Binnendeel adres …………………………………
Inspectiedatum volgend onderhoud……………
Checkrunmodus …………………………………
Data bedrijfsgegevens……………………………
Opslaan binnendeelgegevens …………………
Gegevens speciaal ………………………………

Installatie-instellingen ……………………………………………………
Installatiedatum …………………………………
Bedrijfsgegevens …………………………………
Testrun ……………………………………………
Statische druk verstelling
Wijzig auto-adressering
Adresinstelling van hoofd binnendeel
Back-upfunctie voor binnendeel ………………

……………………………………………………

Raadpleeg 
[Installatie
handleiding]



— 8 —

3. Beknopt overzicht van menuopties
 U moet het administrator wachtwoord invoeren om menuopties weer te geven.

Opties instellen en weergeven Details Referentie

Energiebesparingsinstellingen

Administrator wachtwoord

Slaaptimer Stel de bedrijfstijdsduur (tijd tussen starten en stoppen) in.
■ Het tijdsbereik dat u kunt selecteren varieert van 30 tot 240 

minuten (in intervallen van 10 minuten).
■ Wanneer de instelling “Inschakelen” is, wordt deze timer 

geactiveerd bij een functie.

pagina 17

Laagtarief tijdklok Stel de begin- en eindtijd voor de capaciteitsbeperking en het 
laagtarief % in.
■ Een laagtarief % van 40% houdt in dat de airconditioning dan 

werkt op 40% van de nominale capaciteit.
■ U kunt maximaal 4 bedrijfspatronen per dag instellen.
■ De instellingstijd kan worden gewijzigd in intervallen van 5 

minuten.
■ Het laagtarief % dat u kunt selecteren varieert van 0 tot 80% (in 

intervallen van 20%).
■ U kunt vakantie (inclusief tijdelijke vrije dag) instellen.
* De klok moet worden ingesteld.

pagina 18

Autom. 
temperatuur
daling

Als de ingesteld tijd is verstreken, wordt de airconditioning 
automatisch teruggezet op de ingestelde temperatuur.
■ Het tijdsbereik dat u kunt instellen varieert van 20 tot 120 

minuten (in intervallen van 10 minuten).

pagina 21

Individuele uitblaaslouvres instelling Stel het bewegingsbereik (boven- en ondergrenspositie) van de 
uitblaaslouvres bij elke luchtuitlaat van het binnendeel in. pagina 22

Externe ventilatie De ventilatie wordt in- of uitgeschakeld.
■ Als de ventilatie is ingesteld op “Onafhankelijke bediening”, kan 

de ventilator onafhankelijk van het binnendeel worden in-/
uitgeschakeld.

pagina 25

Filtersignaal herstellen (Filter reset) Hiermee reset u het filtersignaal.
Instelling volgend onderhoud. pagina 53

Initialisatie instellingen Tijdsinstellingen Stel de huidige datum en tijd in of corrigeer deze.
■ Als de voeding 80 uur of korter uitvalt, loopt de klok door op de 

ingebouwde noodbatterijen.
Als de voeding langer dan 80 uur uitvalt, moet de klok opnieuw 
worden ingesteld.

pagina 27

Datum en tijd 
weergeven

Stel in of de datum en tijd moeten worden weergegeven of niet, en 
kies voor de 12-uursnotatie of de 24-uursnotatie. pagina 28

Zomertijd De klok wordt een uur vooruit of een uur achteruit gezet. pagina 28

Contrast Het contrast van het LCD-scherm kan worden aangepast. pagina 28

Achtergrondverlichting Kies of u de achtergrondverlichting wilt gebruiken of niet, en stel de 
verlichtingstijd in. pagina 29

Bedieningsgeluid Kies of er al dan niet een geluid moet worden weergegeven bij 
bediening van het touchscreen. pagina 29

Timer Activeer tijdklok bij
uur

Stel de tijdsduur in dat de eenheid moet werken nadat de bediening is 
gestopt. Dit kan variëren van 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur). pagina 31

Deactiveer tijdklok 
bij uur

Stel de tijdsduur in waarna de eenheid moet stoppen met werken. 
Dit kan variëren van 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur). pagina 33

Activeer tijdklok bij
klok

Stel de kloktijd in waarop de airconditioning aan moet gaan.
■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten.
■U kunt instellen of dit eenmalig (slechts een dag) of telkens 

opnieuw (elke dag) gebeurt.
*  De klok moet worden ingesteld als u de timer wilt instellen.

pagina 33

Deactiveer tijdklok 
bij klok

Stel de tijd in waarop de airconditioning uit moet gaan.
■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten.
■U kunt instellen of dit eenmalig (slechts een dag) of telkens 

opnieuw (elke dag) gebeurt.
* De klok moet worden ingesteld als u de timer wilt instellen.

pagina 33

Administrator wachtwoord
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Opties instellen en weergeven Details Referentie

Weektimer De tijdklok kan worden geactiveerd/gedeactiveerd op weekbasis.
■ U kunt maximaal 8 bedrijfspatronen per dag instellen.
■De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten.
■U kunt vakantie (inclusief tijdelijke vrije dag) instellen.
* De klok moet worden ingesteld als u de tijd wilt instellen.

pagina 34

Afwezigheidsinstelling

Administrator wachtwoord

Als de eenheid gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt de 
kamer-temperatuur op een gematigd niveau gehouden om extreem 
hoge of lage temperaturen te vermijden.
■ Koeling of verwarming wordt geregeld op basis van de buiten-

temperatuur en de ingestelde temperatuur.
■U kunt de temperatuur en de ventilatorsnelheid instellen.

pagina 38

Administrator 
instellingen

Administrator wachtwoord

Toestemming/
Verbod-instelling

Stel voor elk van de volgende functies in of deze toegestaan of 
verboden zijn:
[Start/Stop], [Wijzig temperatuur instelling], [bedrijfsmodus], [Wijzig 
uitblaas-richting], [Individuele uitblaaslouvres instelling], [Wijzig 
ventilatorsnelheid], [High power modus], [Energiebesparingsmodus], 
[Timer] en [Week-timer]

pagina 43

Tijdklok 
geluidsarme stand

De tijdsperiode dat de eenheid zo stil mogelijk in bedrijf moet zijn
kan worden ingesteld.
■ U kunt de begin- en eindtijd voor de geluidsarme stand instellen 

in intervallen van 5 minuten.
* De klok moet worden ingesteld als u de tijd wilt instellen.

pagina 44

Instelling 
temperatuur-
bereik

Hiermee kunt u het instelbare temperatuurbereik beperken.
■ Het temperatuurbereik kan worden beperkt op basis van de 

bedrijfs-modus.
pagina 45

Oplopende 
temperatuur-
instellingen

Stel het interval voor het instellen van de temperatuur in 
(0,5°C/1,0°C).

pagina 46

RC display 
instellingen

Registreer de namen van de afstandsbediening en het binnendeel.
Stel in of het noodzakelijk is (Ja/Nee) dat de binnentemperatuur 
wordt weergegeven.
Stel in of het noodzakelijk is (Ja/Nee) dat het volgende wordt 
weergegeven: foutcode, verwarming standby, ontdooicyclus en 
automatische koeling/verwarming.

pagina 47

Wijzig
administrator
wachtwoord

Hiermee kunt u het administrator wachtwoord wijzigen. pagina 50

Temperatuurweergave 
instellen

Hiermee kunt u de weergavemethode voor de ingestelde 
temperatuur selecteren.
Selecteer een werkelijke temperatuur of het verschil ten opzichte 
van de basistemperatuur, bijvoorbeeld +1,+2°C of -1,-2°C.

pagina 51

Taalselectie Stel de gewenste taal voor weergave op de RC in. pagina 52

Servicebedrijf en foutcodedisplay Het adres (de contactgegevens) van het servicebedrijf wordt 
weergegeven.

pagina 55
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1  Start

 Druk op de schakelaar .

 Het bedrijfslampje gaat (groen) branden en de airconditioning gaat aan.

2  Stop

 Druk op de schakelaar .

 Het bedrijfslampje gaat uit en de airconditioning gaat uit.

Als de airconditioning wordt stopgezet, worden alle bedieningsknoppen 
op het scherm uitgeschakeld. Nadat de ingestelde verlichtingstijd van 
de achtergrondverlichting (☞pagina 29) is verstreken, wordt de
achtergrondverlichting uitgeschakeld.

Wanneer op het scherm wordt gedrukt, gaat de achtergrondverlichting 
weer aan en worden alle bedienings-knoppen weergegeven.

4. Menuopties
Start/Stop

Opmerking
· Schakel de voeding niet onmiddellijk uit na het stopzetten.
 U dient minstens 5 minuten te wachten totdat de nadraaitijd van de condensafvoer-pomp 

is verstreken. Anders kan er waterlekkage of een defect ontstaan.

· Mogelijk wordt het bericht ”Ongeldige invoer” weergegeven als u op een knop drukt. Dit is geen storing. Dit komt doordat de bediening 
van de knop is ingesteld op “Uitschakelen”.  (☞pagina 39)

· Als u de (voeding van de) unit voor het eerst inschakelt, worden de volgende instellingen gebruikt. U kunt deze instellingen desgewenst wijzigen.
Bedrijfsmodus  … Met automatische modus: Auto koeling
  Zonder automatische modus: Koeling
Temp. instellen  … 23,0°C
Ventilatorsnelheid  … Hoog
Louvrepositie  … Vlak

· In de volgende gevallen wordt het bericht “Werkingsmodus is ongeldig” weergegeven en wordt overgeschakeld op de ventilator omdat 
de moduswaarden niet overeenkomen.
Wanneer er verschillende bedrijfsmoduswaarden zijn geselecteerd tussen binnendelen die zijn verbonden met een buitendeel waarvoor 
geen gemengde modus van koeling en verwarming toegestaan is.

Advies
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1  Druk op de knop "Temp. instellen" op het hoofdscherm.

2   Selecteer in het scherm "Wijzig temperatuur instelling" de gewenste 

temperatuur met behulp van de knoppen ▲  ▼  .

3  Druk op de knop Set  (instellen) om de gekozen temperatuur in te stellen.

4   Nadat u op Set   hebt gedrukt, keert u vanzelf terug naar het 

hoofdscherm.

■  Zie het bereik van de temperatuurinstelling voor meer informatie over toegestane 
waarden (☞pagina 45).

■Referentie temp. instellen
Koelen  … 26 tot 28°C
Drogen  … 24 tot 26°C
Verwarmen  … 20 tot 24°C
Ventileren  … Temp. instellen is niet verplicht.

■  Als "Auto" is geselecteerd voor de temperatuurinstelling, wordt de waarde “0” 
weergegeven. Met de knoppen ▲  ▼  kunt u de temperatuur instellen op 
een waarde van -6°C tot +6°C. Telkens wanneer u op ▲  drukt, wordt de 
temperatuur met 1°C verhoogd. Telkens wanneer u op ▼  drukt, wordt de 
temperatuur met 1°C verlaagd.

 (Als “0” is ingesteld, wordt de temperatuur 24°C voor koelen of 26°C voor verwarmen.)

■  Als u op Terug  drukt zonder op Set  te drukken, wordt de gekozen 
temperatuur genegeerd en keert u terug naar het hoofdscherm.

1  Druk op de knop "Wijzig bedrijfsmodus" op het hoofdscherm.

2   Druk in het scherm "Wijzig bedrijfsmodus" op de knop van de 

gewenste modus.

3   Nadat u de bedrijfsmodus hebt geselecteerd, keert u vanzelf terug 

naar het hoofdscherm.

 De weergegeven pictogrammen hebben de volgende betekenissen.

Wijzig temperatuur instelling

■ Bedrijfsmoduswaarden die niet kunnen worden geselecteerd bij een bepaalde 
combinatie van binnen- en buitendelen, worden niet weergegeven.

■ Wanneer "Auto" is geselecteerd, wordt de omschakeling tussen koelen en 
verwarmen automatisch uitgevoerd op basis van de binnen- en buitentemperatuur.

Koelen Ventileren 

Drogen Verwarmen

Auto

Wijzig bedrijfsmodus
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1   Druk op de knop "Wijzig uitblaasrichting" op het hoofdscherm.

2   Druk in het scherm "Wijzig uitblaasrichting" op de knop voor de 

gewenste richting.

Als u de louvres heen en weer wilt laten bewegen, drukt u op de 

knop Auto swing  .

Als u de louvres wilt instellen op een vaste positie, drukt u op een 

van de knoppen met een waarde tussen 1  en 4  .

3   Nadat u de uitblaasrichting hebt geselecteerd, keert u vanzelf terug 

naar het hoofdscherm.

■ Omdat de uitblaasrichting automatisch wordt bestuurd in de volgende modus, kan 
de waarde afwijken van die op het display op de RC.

 ∙  Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur (bij 
verwarmen)

 ∙  Wanneer “In werking voor verwarming standby” of “In werking voor ontdooien” 
wordt weergegeven (bij verwarmen)

  (Koele lucht wordt horizontaal geblazen om niet direct op iemands lichaam te blazen.)
■Wanneer u op Individuele uitblaaslouvres instelling drukt, kan het bewegingsbereik van 

de louvres (onder- of bovenlimiet) van elke luchtuitlaat worden ingesteld. (☞pagina 23)

1   Druk op de knop "Wijzig ventilatorsnelheid" op het hoofdscherm.

2   Druk in het scherm "Wijzig ventilatorsnelheid" op de knop van de 

gewenste ventilatorsnelheid.

3  Nadat u de ventilatorsnelheid hebt geselecteerd, keert u vanzelf 

terug naar het hoofdscherm.

■ Welke ventilatorsnelheden u kunt instellen, kan per model binnendeel verschillen.

■  Als Auto   is geselecteerd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast 
aan de capaciteit.

Wijzig ventilatorsnelheid

Verzoek
· Verstel de louvres niet met de hand, en zeker niet met geweld. Hierdoor kunt u de louvres beschadigen.
· Blaas bij koeling niet te lang lucht omlaag.
 Hierdoor kan condensatie optreden en water langs het zijpaneel druppelen (bij FDE).

Wijzig uitblaasrichting
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1   Druk op de schakelaar om de high power modus te starten.

■  De werking wordt gestart zodra u op de schakelaar  drukt, ook als de 

schakelaar  suit staat.

2   Tijdens de high power modus wordt op het scherm van de 

afstandsbediening het bericht “High power in werking” 

weergegeven en “—, —°C” op de knop "Temp. instellen".

3   Als u nogmaals op de schakelaar drukt, wordt de werking in 

high power modus beëindigd en de normale werking hervat.

 Druk op de schakelaar als u de werking wilt beëindigen.
■  De werking in high power modus wordt ook beëindigd als de bedrijfsmodus, 

temperatuurinstelling of ventilatorsnelheid wordt gewijzigd.

1   Druk op de schakelaar  om de energiebesparingsinstellingen 
te activeren.

■  De werking wordt gestart zodra u op de schakelaar  drukt, ook 
als de schakelaar  uit staat.

2   Tijdens de energiebesparingsmodus wordt op het scherm het bericht “In 
werking voor energiebesparing” weergegeven. De temperatuurinstelling 
wordt vastgezet op 28,0°C bij koelen of op 22,0°C bij verwarmen.
 In de automatische bedrijfsmodus wordt bij de temperatuurinstelling 
“- -°C” weergegeven.

3    Als u nogmaals op de schakelaar  drukt, wordt de werking in 
energiebesparingsmodus beëindigd en de normale werking hervat.

 Druk op de schakelaar als u de werking wilt beëindigen.

■  De temperatuurinstelling kan in de energiebesparingsmodus niet worden 
gewijzigd. Als men dit toch probeert, wordt op het scherm een bericht met 
"Ongeldige invoer" weergegeven.

■  De energiebesparingsmodus kan alleen worden geactiveerd vanuit de 
bedrijfsmodus "Auto", "Koelen" of "Verwarmen". Als op de schakelaar  

wordt gedrukt vanuit een andere modus dan "Koelen", "Verwarmen" of "Auto", 
wordt het bericht “Ongeldige invoer” op het scherm van de R/C weergegeven.

■  De werking in de energiebesparingsmodus wordt ook beëindigd als de 
bedrijfsmodus wordt gewijzigd.

High power modus

Bij de high power modus wordt de kamertemperatuur snel op een aangenaam niveau gebracht door verhoging van de 
capaciteit. De high power modus duurt maximaal 15 minuten, waarna de eenheid vanzelf weer wordt ingesteld op de normale 
capaciteit. Ook als de bedrijfsmodus wordt gewijzigd, wordt de high power modus uitgeschakeld en de normale werking hervat.

Energiebesparingsmodus

Gebruik deze modus als u energie wilt besparen.
De temperatuurinstelling wordt vastgezet op 28°C bij koelen of op 22°C bij verwarmen. Omdat de capaciteit automatisch 
wordt bestuurd op basis van de buitentemperatuur, kan energie worden bespaard zonder in te boeten aan comfort.
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■Opties in menuschermen

1  Druk op de knop Menu   in het hoofdscherm.

2  Het scherm van het hoofdmenu wordt weergegeven.
  Wanneer u op de gewenste menuoptie drukt, wordt het 

instellingsscherm voor de betreffende optie weergegeven.

3   Wanneer u op de knop Volgende  drukt, wordt het volgende 
menuscherm weergegeven.

   Wanneer er twee of meer pagina's zijn, wordt de knop Volgende   

weergegeven op de eerste pagina en de knop Vorige  op de laatste 
pagina. Op de tussenliggende pagina's worden zowel de knop 
Volgende  als de knop Vorige  weergegeven.

Wanneer een binnendeel wordt bediend met 2 RC's, zijn de volgende 
instellingen niet beschikbaar op de sub-RC (slave). In plaats daarvan 
moet u de hoofd-RC (master) gebruiken.
In dat geval wordt op het scherm van de sub-RC het pictogram S  
weergegeven.

■Beperkingen op de sub-RC (slave)

Hoofd Sub
Basisfuncties
High power modus
Energiebesparingsmodus
Energiebesparingsinstellingen
Individuele uitblaaslouvres instelling
Externe ventilatie
Filtersignaal herstellen (Filter reset)
Initialisatie instellingen
Timer  *1
Weektimer
Afwezigheidsinstelling
Administrator instellingen *2
Installatie-instellingen
RC-instellingen *3
Binnendeelinstellingen
Service en onderhoud *4
Taalselectie
Foutcodedisplay

*1 Opwarmingsfunctie kan niet worden ingesteld.
*2  "RC display instellingen", "Temp. instellen" display en "Wijzig administrator wachtwoord" 

kunnen worden ingesteld.
*3 Hoofd-/Sub-RC's kunnen worden ingesteld.
*4 "Binnendeeladres", "Foutcodedisplay", "Fouthistorie", "Reset periodieke check", "CPU 

reset" en "Touchpanel calibratie" kunnen worden ingesteld.
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5   Wanneer de knop Set  op het instellingsscherm voor de 

betreffende optie wordt weergegeven, moet u daarop drukken om 

de instelling te bevestigen.

4   Wanneer u op de knop Terug  drukt, gaat u terug naar het 

hoofdscherm.

6   Wanneer een optie is gekoppeld aan het administrator wachtwoord 

in deze handleiding, wordt het scherm "Wachtwoord?" 

weergegeven na selectie van het menu.

  Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk op 

de knop Set  .

  Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet 

worden gewijzigd.

·   Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator 
wachtwoord (neem contact op met uw dealer).

  Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator 
wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

Opmerking
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· Gebruik de volgende knoppen of schakelaars wanneer u vanuit het betreffende instellingsscherm wilt terugkeren 
naar het hieronder vermelde scherm.

■Terug naar hoofdscherm … Menu  (knop)

■Terug naar laatste vorige scherm … Terug  (knop)

■Terug naar hoofdscherm …  schakelaar

· Wanneer u op de knop Terug  drukt zonder tijdens het instellen op de knop Set  te hebben gedrukt, wordt 

de instelling genegeerd en keert u terug naar het laatste vorige scherm. Als u op de schakelaar drukt tijdens 

het instellen, wordt de gewijzigde instelling genegeerd, de instellingsmodus beëindigd en keert u weer terug naar 

het hoofdscherm.

 

· Als er ongeveer 5 minuten lang op geen enkele knop wordt gedrukt bij het instellen van een optie, keert u 

automatisch terug naar het hoofdscherm. De gewijzigde inhoud van de instelling wordt genegeerd.

· Mogelijk wordt het bericht ”Ongeldige invoer” weergegeven als u op een knop drukt. Dit is geen storing. Dit komt 

doordat de knop is ingesteld op "Verbod". (☞pagina 43)

 

·   U moet de airconditioning stoppen door op de schakelaar te drukken voordat u de volgende instellingen gaat 

wijzigen. Als u in het menuscherm op de knop Set  drukt terwijl de airconditioning in bedrijf is, wordt het 

bericht “Ongeldige invoer” weergegeven.

■Energiebesparingsinstellingen

■Administrator instellingen

■Waarschuwingen voor elk instellingsscherm
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2  Druk op “Energie besparings instellingen” in het hoofdmenuscherm.

3  Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u 

het administrator wachtwoord in.

Nadat u het administrator wachtwoord (4-cijferige code) hebt 

ingevoerd, drukt u op de knop Set  .

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet 

worden gewijzigd.

4   Wanneer het scherm “Energie besparings instellingen” wordt 

weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

■ Slaaptimer

■ Laagtarief tijdklok

■ Autom. temperatuur daling

Energiebesparingsinstellingen

1  Druk op de knop Menu   in het hoofdscherm.

·  Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator 
wachtwoord (neem contact op met uw dealer).

 Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator 
wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

Opmerking

·   Druk altijd op de schakelaar om de airconditioning te stoppen voordat u de 
energiebesparingsmodus activeert.

  Als u op "Energie besparings instellingen" drukt terwijl de airconditioning in bedrijf 
is, wordt het bericht “Ongeldige invoer” weergegeven.

Opmerking
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■Slaaptimer

1  Als u in het menuscherm van de energiebesparingsinstellingen op 

“Slaaptimer” drukt, wordt de inhoud van de huidige instelling 

weergegeven.

2   Selecteer een gewenste tijd met de knoppen ① ▲  ▼  . 

 Instellingsbereik: 30 tot 240 minuten, in intervallen van 10 minuten

3  Druk op de knop ② Modus  om te schakelen tussen “Modus 

inschakelen” en “Modus uitschakelen”.

  Als “Modus inschakelen” is geselecteerd, stopt de werking telkens 

op de ingestelde tijd.

 Tenzij u de slaaptimer gebruikt, stelt u deze optie in op “Modus uitschakelen”.

4   Druk na het instellen op de knop ③ Set  . U keert terug naar 

het menuscherm "Energie besparings instellingen".

1
2

3

1  Wanneer het scherm voor het instellingsbereik wordt weergegeven, 
selecteert u een dag van de week.

①Weekdagen : Maandag – Vrijdag

②Zat. Zon : Zaterdag, Zondag  (☞4 )

③Alle dagen : Maandag – Zondag

④Elke dag : Hiermee gaat u naar het instellingsscherm voor de 

dag van de week. (☞2 )

2  Als u op een gewenste dag van de week ① drukt op het display, wordt 
de inhoud van de huidige instelling voor die dag weergegeven. (☞5 )

■Laagtarief tijdklok

· Wanneer u de laagtarief tijdklok wilt gebruiken, moet u eerst de tijdsinstellingen opgeven (☞pagina 27).
· De laagtarief tijdklok kan mogelijk niet worden ingesteld, afhankelijk van de combinatie van binnen- en buitendeel.

Advies

3   Voor de vakantie-instelling drukt op het blokje ② onder een dag om 

te schakelen tussen “ ”(de vakantie-instelling) en “(leeg)” (reset).

  De timer werkt niet op de dag die is ingesteld als vakantiedag. U 
kunt twee of meer vakantiedagen instellen.

■  Als u de timer weer wilt activeren op een dag die is ingesteld als vakantiedag, moet u 
de vakantie-instelling resetten. 

4   Als u op ③ “Alles uitschakelen” drukt, werkt de timer niet op alle 
dagen van de week.
 Wanneer de timer wordt gebruikt, moet u deze optie niet instellen 
op “Alles uitschakelen”.

1

3

2

1 2

3 4
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5  Het scherm voor het bekijken van de inhoud van de huidige 

instelling wordt weergegeven.

Als de inhoud is gewijzigd of een nieuwe instelling is toegevoegd, 

① selecteert u een instellingsregelnummer en ② drukt u op de 

knop Verander  .

1

3

2

7  Stel de starttijd in.

Stel het uur en het aantal minuten in met de knoppen ▲
▼  . De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 

minuten.

Druk na het instellen op de knop Set  . (☞8 )

6  Het detailscherm voor de inhoud van de timerinstellingen wordt 

weergegeven.

① Druk op de knop Modus  om te schakelen tussen “Modus 

inschakelen” en “Modus uitschakelen”.

② Als u op de knop Verander  drukt, kunt u de begin- en eindtijd 

instellen. (☞7 )

③ Als u op de knop Laagtarief  drukt, kunt u het laagtarief % 

instellen. (☞9 )

8  Stel de eindtijd in.

Stel het uur en het aantal minuten in met de knoppen ▲
▼  . De eindtijd kan worden ingesteld van 5 minuten na de 

starttijd tot 24:00, in intervallen van 5 minuten.

Druk na het instellen op de knop Set  . (☞10 )

1

2
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9  Stel het laagtarief % in.

Stel het laagtarief % in met de knoppen ▲ ▼  .

 Het laagtarief % kan worden ingesteld op 0%, 40%, 60% of 80%.

Hoe lager het laagtarief %, hoe hoger het energiebesparende effect.

Druk na het instellen op de knop Set  . (☞10 )

10 Het scherm voor het controleren van de inhoud van instellingen 

(☞6 ) wordt weergegeven.

Als u op de knop Set  drukt, wordt de inhoud bevestigd en 

wordt een inhoudscontrolescherm voor de instelling van een dag 

van de week (☞5 ) weergegeven.

11 Als u de instellingen aanpast of instellingen toevoegt voor 

dezelfde dag, herhaalt u het instellingsproces. (☞5 ) 

■ Bij dubbele inhoud van de instelling krijgt de ingestelde inhoud met het kleinste 
laagtarief % voorrang. 

12 Geef een inhoudscontrolescherm voor de instelling van een 

dag van de week weer. (☞5 )

Als u de instelling wilt opslaan, drukt u op Enter  . 

a) Bij groepsinstelling: (1-①Weekdagen, 1-②Zat., Zon, 1-③Ale dagen)

Ga naar het controlescherm voor de groepsinstelling. (☞13)

b) Bij individuele instelling: (1-④Elke dag)

Sla de instelling op en ga naar een scherm voor selectie van 

een dag van de week (☞2 )

13 Geef het bevestigingsscherm voor de groepsinstelling weer.

Druk op JA  om de instelling op te slaan.

Na het opslaan verandert het display in een instellingscontrolescherm 

voor een dag van de week. (☞3 )

14 Bij het configureren van de instelling na wijziging van een dag 

van de week, herhaalt u de instelling vanaf stap 2 .
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3   De instellingsmethode die wordt gebruikt voor "Instelling in 

koelen", kan ook worden gebruikt voor "Instelling in verwarmen".

2  Stel de gewenste tijd en temperatuur in met de knoppen ▲ ▼ .

Wanneer u op Set  drukt, wordt de inhoud van de instelling 

bevestigd en gaat u terug naar het laatste vorige scherm.

 Wanneer u op Geen instelling  drukt, wordt “-- min --°C” 

weergegeven en wordt “Autom. temperatuur daling” niet 

toegepast.

1   Druk op “Instelling in koelen” bij instelling voor koelen of op 

“Instelling in verwarmen” bij instelling voor verwarmen.

De functie "Instelling in koelen" omvat de functies "Koelen", "Drogen" en "Auto".

De functie "Instelling in verwarmen" is alleen voor verwarmen.

Instelling tijdsbereik:  20 – 120 minuten, in intervallen van 
10 minuten

Instelling temperatuurbereik:  het temperatuurbereik kan worden 
ingesteld binnen het bereik dat vooraf is 
ingesteld in het menu voor instelling van 
het temperatuurbereik. (☞pagina 45)

■Autom. temperatuur daling

·  Het is niet energiezuinig om een ruimte te veel te koelen. Als deze daalt tot een relatief hogere instelling wanneer de temperatuur een 
gewenst niveau heeft bereikt, wordt een energiebesparing gerealiseerd.

·  Het is niet energiezuinig om een ruimte te veel te verwarmen. Als deze daalt tot een relatief lagere instelling wanneer de temperatuur 
een gewenst niveau heeft bereikt, wordt een energiebesparing gerealiseerd.

Opmerking
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1  Druk op de knop Menu  in het hoofdscherm en kies “Individuele 

uitblaaslouvres instelling”, of druk op de knop 

Wijzig uitblaasrichting  in het hoofdmenu. Het scherm “Wijzig 

uitblaasrichting” wordt weergegeven.

Het bewegingsbereik (boven- en onderlimietpositie) van de uitblaaslouvres kan per luchtuitlaat op het gewenste 
bereik worden ingesteld.
■Wanneer de RC is ingesteld als sub-RC, kunt u de uitblaaslouvres niet individueel instellen.

■Wanneer u de inhoud van de individuele uitblaaslouvres instelling wilt wijzigen, moet u de airconditioning stoppen.

Individuele uitblaaslouvres instelling

Druk in het scherm "Wijzig uitblaasrichting" op de knop  

Individuele uitblaaslouvres instelling  .
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3   Als er twee of meer binnendelen zijn aangesloten op een RC, ziet 

u een lijst met binnendelen. Druk op het nummer van het 

binnendeel dat u wilt instellen.

In het select iescherm worden maximaal 8 binnendelen 

weergegeven. Als er 9 of meer binnendelen zijn aangesloten, kunt 

u die weergeven door te drukken op de knop Volgende  .

4   Selecteer het nummer van de luchtuit laat waarvan u het 

bewegingsbereik van de louvre(s) wilt wijzigen.

■  Als er twee of meer luchtuitlaten zijn, zoals bij het 
FDT-type, en u weet niet welke luchtuitlaat u moet 
instellen, stelt u de boven- en onderlimietpositie van 
een louvre provisorisch in. Naddat u de instelling hebt 
bevestig, beweegt de louvre van de ingestelde 
luchtuitlaat eenmalig naar de onderlimietpositie zodat 
u de luchtuitaatpositie kunt bepalen. Nadat u de 
luchtuitlaatpositie aldus hebt gecontroleerd, selecteert 
u het nummer van de luchtuitlaat die u wilt instellen.

2  Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u 

het administrator wachtwoord in.

■ In bepaalde gevallen wordt het scherm "Wachtwoord?" weergegeven wanneer 

"Toestemming/Verbod" is ingesteld op “Verbod” (☞pagina 42). 

  Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk 

vervolgens op Set  .

  Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet 

worden gewijzigd.

 Als er slechts een binnendeel is aangesloten op een RC, gaat u naar stap 4 .

 Als er twee of meer binnendelen zijn aangesloten op een RC, gaat u naar stap 3 .

·  Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator 
wachtwoord (neem contact op met uw dealer).

·  Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator 
wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

Opmerking

Nr.4

Nr.2

Nr.1 Nr.3

Aansluiting Condensafvoer

S
ch

ak
el
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st

 

Luchtuitlaatnr.
(bij FDT).
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5  Wanneer de aircondit ioning in bedri j f  is, verschi jnt het 

bevestigingsscherm om de werking te stoppen.

 Druk op JA  om de airconditioning te stoppen.

■  Wanneer de airconditioning in bedrijf is, kan “Individuele uitblaaslouvres instelling” 
niet worden gewijzigd. Druk op de schakelaar om de airconditioning te 
stoppen of reset de “Individuele uitblaaslouvres instelling” met de knop Terug  .

7  Selecteer een van de laagste limietposities 1 ～ 6  voor het 

bewegingsbereik van de uitblaaslouvres.

  Het bewegingsbereik van de uitblaaslouvres op basis van de 

zojuist geselecteerde hoogste en laagste limietpositie, wordt 

weergegeven op het scherm. 

Druk na het instellen op de knop Set  .

6   Selecteer een van de hoogste limietposities 1 ～ 6  voor het 

bewegingsbereik van de uitblaaslouvres.

De geselecteerde hoogste limietpositie wordt weergegeven op het scherm.

Druk na het instellen op de knop Set  

■  Wanneer er slechts een uitlaatlouvre is, zoals bij het FDK-type, wordt alleen de 
louvre weergegeven. 
(Dit geldt ook voor het FDE-type.)
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8  Het bevestigingsscherm voor het bewegingsbereik van de louvres 

wordt weergegeven.

  Druk op de knop JA  als de instelling niet is gewijzigd. Druk op  

Terug  als de instelling wel is gewijzigd.

2   Druk op “Externe ventilatie” in het hoofdmenuscherm.

■  De ventilatiewerking wordt ingeschakeld als "Externe ventilatie" is ingesteld op 
“Onafhankelijk”.

■  De ventilatiewerking wordt uitgeschakeld als "Externe ventilatie" is ingesteld op 
“Uitschakelen” of “Overlapping”.
Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.

9  Het bevestigingsscherm voor het voltooien van de instelling wordt 

weergegeven.

  Als u het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre(s) voor een andere 

luchtuitlaat wilt wijzigen, drukt u op de knop JA  . (☞4 )

  Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop  

Nee  . U keert terug naar het hoofdscherm.

Externe ventilatie

1  Druk op de knop Menu  in het hoofdscherm.
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Initialisatie instellingen

3  Het scherm "Externe ventilatie" wordt weergegeven.

Als u op de knop Venti on  (ventilatie aan) drukt, gaat de 

ventilator aan.

Als u het ventileren wilt stoppen, drukt u op de knop Vent uit  

(ventilatie uit).

Als de ventilatie is ingesteld op “Overlapping”, werkt de ventilator 

synchroon met de Start/Stop-besturing van de airconditioning.

1  Druk op de knop Menu  in het hoofdscherm.

3    Wanneer het menuscherm “Initialisatie instellingen” wordt 

weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

■Tijdsinstellingen
■Datum en tijd weergeven
■Zomertijd
■Contrast
■Achtergrondverlichting
■Bedieningsgeluid

2   Druk op “Initialisatie instellingen” in het hoofdmenuscherm.
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1   Druk op “Tijds instellingen” in het menuscherm "Initialisatie 

instellingen". Stel de datum (in de notatie “dd/mm/jj”) in met de 

knoppen ▲ ▼  .

Druk na het instellen op de knop Tijd  .

■ “Tijdsinstellingen” is noodzakelijk voor de volgende instellingen.

· Laagtarief tijdklok

· Activeer tijdklok bij klok, Deactiveer tijdklok bij klok

· Weektimer

· Tijdklok geluidsarme stand

· Filter signaal herstellen (Filter reset), Instelling volgend onderhoud

2   Stel de tijd (in de notatie “uur : minuten”) in met de knoppen 

▲ ▼  op het klokinstellingsscherm.

 Druk na het instellen op de knop Set  .

 Als u de datuminstelling (“dd/mm/jj”) wilt wijzigen, drukt u op de 

knop Datum  .

■Tijdsinstellingen
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1   Druk op “Contrast” in het menuscherm "Initialisatie instellingen".

  U kunt het contrast wijzigen door in het scherm op de knop  

Donker  of Helder  te drukken tot de gewenste instelling is 

bereikt.

 

2   Druk na het instellen op de knop Set  .

1   Druk op “Zomer tijd” in het menuscherm "Initialisatie instellingen".

Wijzig “Uitschakelen” in “Inschakelen”… (Huidige tijd + 1 uur) wordt 

weergegeven.

Wijzig “Inschakelen” in “Uitschakelen”… (Huidige tijd – 1 uur) wordt 

weergegeven.

1   Druk op “Datum en tijd weergeven” in het menuscherm 

"Initialisatie instellingen".

Druk op AAN/UIT voor "Datum en tijd".

Druk op AAN/UIT voor "Een dag van de week".

Druk op "Weergave methode" voor  12-uursnota t ie  o f 

24-uursnotatie.

12-uursnotatie … Als het 15:50 uur is, wordt dit weergegeven  

als “3:50PM”.

24-uursnotatie … Als het 15:50 uur is, wordt dit weergegeven  

als “15:50”.

2  Druk na elke ingestelde optie op de knop Set  .

■Datum en tijd weergeven

■Contrast

■Zomertijd
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1   Druk op “Bedienings geluid” in het menuscherm "Initialisatie 

instellingen" en druk op AAN  of UIT  om het bedieningsgeluid 

in of uit te schakelen.

AAN …Bij het indrukken van een knop op het LCD-scherm wordt een 

"biep"-geluid geproduceerd.

UIT …Er wordt geen "biep"-geluid geproduceerd.

1   Druk op “Achtergrond verlichting” in het scherm "Initialisatie 
instellingen",

  druk op AAN  of UIT  voor de achtergrondverlichting en stel de 
tijdsduur van de verlichting in (5 – 90 seconden, in intervallen van 
5 seconden).

 AAN…  De “achtergrondverlichting” gaat aan als op het LCD-

scherm wordt gedrukt.

   Als er gedurende de ingestelde tijd geen activiteit 

plaatsvindt, wordt de achtergrondverlichting automatisch 

uitgeschakeld.

 UIT…  De “achtergrondverlichting” gaat niet aan, ook niet als op 

het LCD-scherm wordt gedrukt.

2  Druk na het instellen op de knop Set  .

■Achtergrondverlichting

■Bedieningsgeluid
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1   Druk op de knop Timer  in het hoofdscherm of druk op de knop 

Menu  in het hoofdscherm en selecteer vervolgens “Timer” in 

het hoofdmenuscherm.

2   Druk op de gewenste optie in het menu "Timer".

■ Activeer tijdklok bij uur
■ Deactiveer tijdklok bij uur
■ Activeer tijdklok bij klok
■ Deactiveer tijdklok bij klok
■ Bevestig

 Na het instellen van de timer wordt de knop Bevestig  weergegeven.

De knop wordt alleen weergegeven als de timer is ingesteld.

Timer

· De klok (☞pagina 27) moet worden ingesteld als "Activeer tijdklok bij klok" of "Deactiveer tijdklok bij klok" wordt gebruikt.

Opmerking
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■Werking van de timers

①Activeer tijdklok bij uur Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning gestart.
 De werking kan worden ingesteld voor de airconditioning wordt gestart.
 De werking wordt eenmaal uitgevoerd voor elke instelling.

②Deactiveer tijdklok bij uur Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning gestopt.
 De werking wordt eenmaal uitgevoerd voor elke instelling.

③Activeer tijdklok bij klok De airconditioning wordt gestart op de ingestelde tijd.
 De werking kan worden ingesteld voor de airconditioning wordt gestart.
 De werking kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag ("Dagelijks").

④Deactiveer tijdklok bij klok De airconditioning wordt gestopt op de ingestelde tijd.
 De werking kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag ("Dagelijks").

■ U kunt ook instellingen van verschillende timers met elkaar combineren. Hieronder ziet u alle toegestane combinaties.

Toegestane combinatie (○: Toegestaan, ╳: Verboden)

Slaap UIT: uur AAN: uur UIT: klok AAN: klok Wekelijks
Slaap × × ○ ○ ○

UIT: uur × × × × ×
AAN: uur × × × × ×
UIT: klok ○ × × ○ ×
AAN: klok ○ × × ○ ×
Wekelijks ○ × × × ×

If a prohibited combination setting is made, a message “This combination cannot be accepted” is displayed for 3 seconds.XXX

■De prioriteitsvolgorde van de timerinstellingen (①→③) is als volgt.

①Deactiveer tijdklok bij uur/klok, wekelijkse timer UIT

②Slaaptimer

③Activeer tijdklok bij uur/klok, wekelijkse timer AAN

■In het hoofdscherm wordt de timer weergegeven vanaf de eerstkomende UIT-tijd van de slaaptimer, AAN-tijd of UIT-tijd.

1   Als in het menuscherm voor de timerinstellingen op “Activeer 

tijdklok bij uur” wordt gedrukt, wordt het instellingsscherm 

"Activeer tijdklok bij uur" weergegeven.

2   Selecteer met de knoppen ▲ ▼  het gewenste aantal 

uur waarna de airconditioning door de timer moet worden gestart.

Tijdsinstellingsbereik: 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur)

3   Als u de werking bij het starten al hebt ingesteld, drukt op de knop 

Volgende  . (☞4 ) 

 Als u de werking nog niet hebt ingesteld, drukt u op de knop Set  .

4  Stel de werking van de volgende opties in.

①Opwarmen AAN/UIT (alleen op de hoofd-RC)

②Bedrijfsmodus … Naar  5
③Temp. instellen … Naar  6
④Ventilatorsnelheid … Naar  7

■De instelling voor verwarmen kan alleen worden geconfigureerd op de hoofd-RC.
■Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.

■Activeer tijdklok bij uur
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5  Druk op de gewenste bedrijfsmodus.

  Als u op de knop Geen instelling  drukt, wordt de besturing 

gestart bij de laatste actie. (☞ 4)

7   Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

Als u op de knop Geen instelling  drukt, wordt de werking 

gestart bij de laatste actie. (☞ 4)

8   Na het instellen van de gewenste inhoud in het scherm van stap 

4 op de vorige pagina, drukt u op de knop Set  .

  De werking wordt gestart op het ingestelde aantal uren later.

6   Stel de gewenste temperatuur in (in intervallen van 1°C) met de 

knoppen ▲ ▼  . Of druk op de knop Auto  en 

selecteer de automatische temperatuurinstelling.

 Druk na de aanpassing op de knop Set  . (☞ 4)

Als u op de knop Geen instelling  drukt, wordt “--°C” 

weergegeven en de werking gestart bij de laatste actie.

·  Om de kamertemperatuur op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd, schat de microcomputer de 
starttijd om in bedrijf te gaan op basis van de laatste opwarming en wordt deze 5 tot 60 minuten eerder gestart.

·  Wanneer opwarmen is ingeschakeld (AAN), stelt u de timer in op een uur of meer voor het starten door de timer. Als u de timer instelt op 
minder dan een uur van tevoren, wordt het bericht “Opwarmen geannuleerd” weergegeven op het scherm. (Dit wordt gebruikt als 
"Activeer tijdklok bij uur/klok".)

Opmerking Opwarmen
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1   Druk op “Deactiveer tijdklok bij uur” in het menuscherm 

"Tijdklokinstelling".

2   Stel het gewenste aantal uren in waarna u de werking wilt stoppen 

met de knoppen ▲ ▼  .

 Tijdsinstellingsbereik: 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur)

3  Druk na het instellen op de knop Set  .

■Deactiveer tijdklok bij uur

■Activeer tijdklok bij klok 

1   Druk op “Activeer t i jdklok bij klok” in het menuscherm 
"Tijdklokinstelling".

2   Stel de gewenste tijd in waarna u de werking wilt starten (in 
intervallen van 5 minuten) met de knoppen ▲ ▼  .

3   Als u de werking bij het starten al hebt ingesteld, drukt op de knop 
Volgende  om de condities in te stellen.

  Selecteer elke instelling waarnaar wordt verwezen in stap 4 tot 
en met7 van de instelling "Activeer tijdklok bij uur". Druk na het 
instellen op de knop Set  .

 Als u de werking nog niet hebt ingesteld, drukt u op de knop Set  .

  "Activeer tijdklok bij klok" kan worden ingesteld voor een dag 
("Eenmalig") of elke dag. Als u de tijdsinstelling elke dag wilt 
gebruiken, drukt u op de knop Eenmalig  / Dagelijks  zodat 
de weergave wordt gewijzigd in “Dagelijks”.

1   Druk op “Deactiveer tijdklok bij klok” in het menuscherm 
"Tijdklokinstelling". 

2   Stel de gewenste tijd in waarna u de werking wilt stoppen (in 
intervallen van 5 minuten) met de knoppen ▲ ▼  .

3   Druk na het instellen op de knop Set  .

  "Deactiveer tijdklok bij klok" kan worden ingesteld voor een dag 
(eenmalig) of elke dag. Als u de tijdsinstelling elke dag wilt gebruiken, 
drukt  u op de knop Eenmalig  /  Dagelijks  zodat  de 
weergave wordt gewijzigd in “Dagelijks”.

■Deactiveer tijdklok bij klok
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Weektimer

1  Druk op de knop Menu  in het hoofdscherm.

· De klok (☞pagina 27) moet worden ingesteld als de weektimer (wekelijkse timer) wordt gebruikt.
· De weektimer kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.

Opmerking

1   Druk op de knop Bevestig  in het menuscherm "Tijdsklokinstelling" 

(☞ stap 2 op pagina 30).

■ Als opwarming is ingesteld, wordt “ ” weergegeven voor de bedrijfsmodus in 
het bevestigingssscherm.

■Bevestig

2  Druk op “Weektimer” in het hoofdmenuscherm.
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1

3

2

3   Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u 

het administrator wachtwoord in.
■ In bepaalde gevallen wordt het scherm "Wachtwoord?" weergegeven door de 

instelling "Toestemming/Verbod". (☞pagina 43).

Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk 

vervolgens op Set  .

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet 

worden gewijzigd.

·  Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator 
wachtwoord (neem contact op met uw dealer).

 Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator 
wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

Opmerking

4   Wanneer het  scherm voor  het  inste l l ingsbere ik wordt 

weergegeven, selecteert u een dag van de week.

①Weekdagen : Maandag – Vrijdag

②Zat. Zon : Zaterdag, Zondag  (☞7 )

③Alle dagen : Maandag – Zondag

④Elke dag :  Hiermee gaat u naar het instellingsscherm voor de 

dag van de week.  (☞5 )

5   Als u op een gewenste dag van de week ① drukt op het display, 

wordt de inhoud van de huidige instell ing voor die dag 

weergegeven. (☞7 )

6   Voor de vakantie-instelling drukt op het blokje ② onder de dag 

om te schakelen tussen “ ”(de vakantie-instelling) en “(leeg)” 

(reset).

 De timer werkt niet op de dag die is ingesteld als vakantiedag.

 U kunt twee of meer vakantiedagen instellen.

■ Als u de timer weer wilt activeren op een dag die is ingesteld als vakantiedag, moet u 
de vakantie-instelling resetten. 

Als u op ③ “Alles uitschakelen” drukt, werkt de timer niet op alle 

dagen van de week.

Wanneer de timer wordt gebruikt, moet u deze optie niet instellen 

op “Alles uitschakelen”.

1 2

3 4
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9  Stel de werking van de volgende opties in.

① Opwarmen AAN/UIT
 (De werking wordt 5 tot 60 minuten eerder gestart om de kamertemperatuur 

op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd.)

②Bedrijfsmodus … Naar 10
③Temp. instellen … Naar 11
④Ventilatorsnelheid … Naar 12

■Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.

10 Druk op de gewenste bedrijfsmodus.

  Als u op de knop Geen instelling  drukt, wordt dezelfde 

bedrijfsmodus gebruikt als bij de laatste actie. (☞ 9)

8   Het detailscherm voor de inhoud van de timerinstellingen wordt 
weergegeven.
① Druk op de knop Modus  om te schakelen tussen “Modus 

inschakelen” en “Modus uitschakelen”.
② Druk op de knop Type  om te schakelen tussen de “UIT 

timer” en de “AAN timer”.
③ Stel de gewenste tijd (in intervallen van 5 minuten) in met de 

knoppen ▲ ▼  .
④ Wanneer u voor de “AAN timer” op de knop Volgende  drukt, 

kunt u de werking bij het starten instellen. (☞ 9)

1 3

2

1

2

7   Het scherm voor het bekijken van de inhoud van de huidige 

instelling wordt weergegeven.

  Als de inhoud is gewijzigd of een nieuwe instelling is toegevoegd, 

① selecteert u een instellingsregelnummer en ② drukt u op de 

knop Enter  .
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12 Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

Als u op de knop Geen instelling  drukt, wordt de werking 

gestart bij de laatste ventilatorsnelheid. (☞ 9)

13 Na het instellen van de gewenste inhoud in het scherm van 

stap 9, drukt u op de knop Set  .

11 Stel de gewenste temperatuur in (in intervallen van 1°C) met 

de knoppen ▲ ▼  . Of druk op de knop Auto  om 

de automatische temperatuurinstelling te selecten.

 Druk na de selectie op de knop Set  . (☞ 9)

Als u op de knop Geen instelling  drukt, wordt “--°C” weergegeven 

en de werking gestart bij de laatste temperatuurinstelling.

14 Geef het scherm voor het controleren van de inhoud van de 

instelling weer (☞ 7)

Als u de instelling wilt vastleggen, drukt u op Enter  .  

① Bij een groepsinstelling (Weekdagen, Zat./Zon, Alle dagen)

 Ga naar het groepsinstellingsscherm. (☞ 15)

② Bij een individuele instelling (Dagelijks) 

 Sla de instelling op en ga naar een scherm voor selectie van 

een dag van de week. (☞ 5)

15 Geef het bevestigingsscherm voor de groepsinstelling weer. 

Druk op JA  en sla de instelling op.

Na het opslaan verandert het display in een instellingscontrolescherm 

voor een dag van de week.

16 Bij het configureren van de instelling na wijziging van een dag 

van de week, herhaalt u de instelling vanaf stap 5.
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Afwezigheidsinstelling

2  Druk op “Afwezigheidsinstelling” in het hoofdmenuscherm.

Gebruik deze functie om de kamertemperatuur op een gematigd niveau te houden om te voorkomen dat het erg 
warm of koud wordt als u niet thuis bent.
■  Als de buitentemperatuur hoog is, laat de afwezigheidsinstelling de kamertemperatuur tot een gematigd niveau afkoelen om te 

voorkomen dat het te warm wordt in de kamer. Als de buitentemperatuur laag is, laat de home leave modus de kamertemperatuur tot 
een gematigd niveau opwarmen om te voorkomen dat het te koud wordt in de kamer.

■De koeling en verwarming worden geregeld op basis van de buitenluchttemperatuur en de ingestelde temperatuur.

■U kunt de temperatuur en de ventilatorsnelheid instellen.

· De klok (☞pagina 27) moet worden ingesteld als de afwezigheidsinstelling wordt gebruikt.
· De afwezigheidsinstelling kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.

Advies

1  Druk op de knop Menu  in het hoofdscherm.

3   Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u 

het administrator wachtwoord in.

  Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk 

vervolgens op Set  .

 Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

·   Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator 
wachtwoord (neem contact op met uw dealer).

  Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator 
wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

Opmerking
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4  Geef het scherm “Afwezigheidsinstelling” (Start, Einde) weer.

  Bij het instellen van de condities om de airconditioning te starten, 

zoals de temperatuurinstelling en ventilorsnelheid, drukt u op de 

knop Details  en stelt u vervolgens elke optie in. (☞ 5)

  Als u de werking wilt starten na het controleren van de condities 

voor de afwezigheidsinstelling, drukt u op de knop Start  .

  Als u de werking van de afwezigheidsinstelling wilt stoppen, drukt 

u op de knop Einde  .

5  U kunt de volgende opties instellen via het instellingsmenu "Details".

① Bepaling temperatuurbereik bij koeling: Stel de buitentemperatuur 

in ter berekening van de bedrijfsmodus bij koeling.

Toegestaan instellingsbereik: 26°C tot 35°C (in intervallen van 3°C) (☞ 6)

② Bepaling temperatuurbereik bij verwarming: Stel de buitentemperatuur 

in ter berekening van de bedrijfsmodus bij verwarming.

Toegestaan instellingsbereik: 0°C tot 15°C (in intervallen van 3°C) (☞ 7)

③ Stel maximale koeltemperatuur in: Stel de binnentemperatuur 

om de werking te starten bij koeling.

Toegestaan instellingsbereik: 26°C tot 33°C (in intervallen van 1°C) (☞ 8)

④ Stel maximale verwarmingstemperatuur in: Stel de 

binnentemperatuur om de werking te starten bij verwarming.

Toegestaan instellingsbereik: 10°C tot 18°C (in intervallen van 1°C) (☞ 9)

⑤ Ventilatorsnelheidbepaling bij koeling: Stel de ventilatorsnelheid bij 

koeling in. (☞ 10)

⑥ Ventilatorsnelheidbepaling bij verwarming: Stel de ventilatorsnelheid bij 

verwarming in. (☞ 11)

■  De opties die zijn ingesteld in het instellingsmenu "Details" worden opnieuw 
gebruikt voor de volgende afwezigheidsinstelling.

■  Bij eerste gebruik van de afwezigheidsinstell ing gelden de volgende 
fabrieksinstellingen. 
U kunt deze instellingen desgewenst wijzigen.

①Bepaling temperatuurbereik bij koeling : 35°C

②Bepaling temperatuurbereik bij verwarming : 0°C

③Stel maximale koeltemperatuur in : 33°C

④Stel maximale verwarmingstemperatuur in : 10°C

⑤Ventilatorsnelheidbepaling bij koeling : Laag

⑥Ventilatorsnelheidbepaling bij verwarming : Laag
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9   Stel, na het instellen van “Bepaling temperatuurbereik bij 

verwarming”, de binnentemperatuur in waarop moet worden 

gestart met verwarmen.

  Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (10°C – 18°C, in 

intervallen van 1°C) met de knoppen ▲ ▼  .

 Druk na het instellen op de knop Set  .

6   Stel de buitentemperatuur in voor “Bepaling temperatuurbereik bij 

koeling”.

  Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (26°C – 35°C, in 

intervallen van 3°C) met de knoppen ▲ ▼  .

 Druk na het instellen op de knop Set  .

7   Stel de buitentemperatuur in voor “Bepaling temperatuurbereik bij 

verwarming”.

  Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (0°C – 15°C, in 

intervallen van 5°C) met de knoppen ▲ ▼  .

 Druk na het instellen op de knop Set  .

8   Stel, na het instellen van “Bepaling temperatuurbereik bij koeling”, 

de binnentemperatuur in waarop moet worden gestart met koelen.

  Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (26°C – 33°C, in 

intervallen van 1°C) met de knoppen ▲ ▼  .

 Druk na het instellen op de knop Set  .
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10  Stel de ventilatorsnelheid bij koeling in.

 Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

11  Stel de ventilatorsnelheid bij verwarming in.

 Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

12  Na de instellingen van stap 6 tot en met 11, keert u terug 

naar het instellingsmenu "Details" 5.

 Druk op de knop Terug  om terug te gaan naar stap 4 van het 

scherm "Afwezigheidsinstelling". Als u de werking wilt starten, 

drukt u op de knop Start  .

Administrator instellingen

1  Druk op de knop Menu  in het hoofdscherm.
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2  Druk op “Administrator instellingen” in het hoofdmenuscherm.

4   Wanneer het menuscherm “Administrator instellingen” wordt 

weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

■Toestemming/Verbod-instelling

■Tijdklok geluidsarme stand

■Instelling temperatuurbereik

■Oplopende temperatuur instellingen

■Temperatuurweergave instellen

■RC display instellingen

■Wijzig administrator wachtwoord

· Druk altijd op de schakelaar om de airconditioning te stoppen voordat u de 
administrator instellingen configureert.

 Als u in het hoofdmenu op "Administrator instellingen" drukt terwijl de 
airconditioning in bedrijf is, wordt het bericht “Ongeldige invoer” weergegeven.

Opmerking

3   Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u 

het administrator wachtwoord in.

Nadat u het wachtwoord (4-cijferige code) hebt ingevoerd, drukt u op de knope 

Set  .

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

·  Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator 
wachtwoord (neem contact op met uw dealer).

·  Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator 
wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

Opmerking
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1   Druk op de “Toestemming/Verbod-instelling” in het menuscherm 

"Administrator instellingen".

U kunt de volgende opties selecteren en deze elk afzonderlijk 

instellen op "Toestemming" of "Verbod".

Als "Toestemming" is ingesteld, wordt de bediening ervan 

geaccepteerd.

Als "Verbod" is ingesteld, wordt gedurende 3 seconden het 

bericht met "Ongeldige invoer" weergegeven.

Voor sommige opties moet u eerst het administrator wachtwoord 

invoeren.

■Werking als "Verbod" is ingesteld

①Start/Stop … Bediening van "Start/Stop" is verboden.

②Wijzig temperatuur instelling … Bediening van "Wijzig temperatuur 
instelling" is verboden.

③Wijzig bedrijfsmodus … Bediening van "Wijzig bedrijfsmodus" is 
verboden.

④Wijzig uitblaasrichting … Bediening van "Wijzig uitblaasrichting" 
is verboden.

⑤Individuele uitblaaslouvres instelling … Hiervoor is het administrator 
wachtwoord vereist.

⑥Wijzig ventilatorsnelheid … Bediening van "Wijzig ventilatorsnelheid" 
is verboden.

⑦High power modus …High power modus is verboden.

⑧Energiebesparingsmodus …Energiebesparingsmodus is verboden.

⑨Timer (tijdklok)  … Bediening van timer-/tijdklokinstellingen 
is verboden.

⑩Wekelijkse tijdklokinstellingen … Hiervoor is het administrator wachtwoord 
vereist.

⑪Taalselectie … Hiervoor is het administrator 
wachtwoord vereist.

■Toestemming/Verbod-instelling

2  Druk op “Toestemming” of “Verbod” voor elke afzonderlijke optie.
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1   Als u op “Tijdklok geluidsarme stand” drukt in het menuscherm 

"Administrator instellingen", wordt het scherm voor instelling van 

de tijdklok voor de geluidsarme stand weergegeven.

  Als u de op het scherm weergegeven begin- en eindtijd voor 

activering van de geluidsarme stand wilt accepteren, drukt u op de 

knop Modus  om de optie “Modus inschakelen” te selecteren.

■ Als bij de knop Modus  “Modus uitschakelen” wordt aangegeven, kunt u de 

tijdklok voor de geluidsarme stand niet instellen.

 Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop Set  .

  Als u de start- en/of eindtijd wilt wijzigen, drukt u op de knop  
Verander  .

2   Stel de starttijd voor de geluidsarme stand in.

Selecteer de gewenste tijd (in intervallen van 5 minuten) met de 

knoppen ▲ ▼  .

Wanneer u op Set  drukt na het instellen van de starttijd, wordt het 

scherm voor het instellen van de eindtijd weergegeven. Selecteer de 

gewenste eindtijd (in intervallen van 5 minuten) en druk op de knop 

Set  .

Stel de tijdsperiode voor de geluidsarme stand van het buitendeel in.
De geluidsarme stand wordt geactiveerd op de ingestelde AAN-tijd en gedeactiveerd op de instelde UIT-tijd.
Wanneer de instelling "Tijdklok geluidsarme stand" is ingeschakeld, wordt de geluidsarme stand elke dag op de 
ingestelde tijdstippen ge(de)activeerd totdat u de instelling instelt op "Uitschakelen".

■Tijdklok geluidsarme stand

· Als u de geluidsarme stand wilt gebruiken, moet u de tijdklok instellen (☞pagina 27).
· De tijdklok voor de geluidsarme stand kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.
· De airconditioning kan niet op maximale capaciteit draaien in de geluidsarme stand.

Opmerking
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1   Als u op “Instelling temperatuurbereik” drukt in het menuscherm 

"Administrator instellingen", wordt het scherm voor instelling van 

het temperatuurbereik weergegeven.

①Instelling min/max temp. bij koeling (☞ 2)

  ......................... Stel het temperatuurbereik bij koeling in (inclusief 

de functies "Drogen" en "Auto").

②Instelling min/max temp. bij verwarming (☞ 3)

   ......................... Stel het temperatuurbereik bij verwarming in.

③Temp. bereik instelling in/uitschakelen (☞ 4)

  ......................... Stel in of de beperking van het temperatuurinstellingsbereik 

wordt in- of uitgeschakeld.

2  Stel het temperatuurinstellingsbereik bij koeling in.

  Selecteer de gewenste minimum- en maximumtemperatuur (in 

intervallen van 1°C) met de knoppen ▲ ▼ .

 Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop Set  .

3   Stel het temperatuurinstellingsbereik bij verwarming in.

Selecteer de gewenste minimum- en maximumtemperatuur (in 

intervallen van 1°C) met de knoppen ▲ ▼ .

Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop 

Set  .

■Instelling temperatuurbereik
Bij koelen of verwarmen kan een beperkt bereik voor de temperatuurinstelling worden geselecteerd.

Onderlimiet Bovenlimiet

Koelen/Drogen/Auto 16～28°C 30～35°C
Verwarmen 10～22°C 22～30°C

■De temperaturen kunnen worden ingesteld binnen de volgende bereikwaarden.
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4   Selecteer de besturingsinhoud voor beperking van het 

temperatuurinstellingsbereik.

①Uitschakelen ...... Beperking van het 

temperatuurinstellingsbereik wordt 

uitgeschakeld.

②Inschakelen ........ De temperatuurinstellingen worden 

beperkt tot het ingestelde 

temperatuurbereik.

③Inschakelen: Geen effect op weergave

 ............................... De weergegeven temperatuurinstelling op 

de RC kan het ingestelde 

temperatuurbereik overschrijden, maar de 

feitelijke werking wordt beperkt tot het 

ingestelde temperatuurbereik.

1   Als u op “Oplopende temperatuur instellingen” drukt in het 

menuscherm "Administrator instellingen", wordt het scherm voor 

instelling van de temperatuurverhoging weergegeven.

  Druk op de gewenste temperatuurverhoging.

 ①1.0°C .......  De temperatuur kan worden ingesteld in 

intervallen van 1,0°C minuten.

  (bijv. …⇔ 24.0°C ⇔ 25.0°C ⇔ 26.0°C ⇔…)

 ②0.5°C .......  De temperatuur kan worden ingesteld in 

intervallen van 0,5°C.

  (bijv. …⇔ 24.0°C ⇔ 24.5°C ⇔ 25.0°C ⇔…)

■Oplopende temperatuur instellingen
De temperatuurverhoging voor het veranderen van de temperatuurinstelling kan worden gewijzigd.

· Te veel koeling tijdens het koelen of te veel verwarming tijdens het verwarmen is niet energiezuinig.
· Het is raadzaam het temperatuurbereik iets hoger in te stellen bij koeling of iets lager bij verwarming.

Opmerking
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1  Als u op “RC display instellingen” drukt in het menuscherm 

"Administrator instellingen", wordt het menuscherm voor instelling 

van het display weergegeven.

(a) Naam ruimte/kamer …Stel de naam van RC in.
(b) Naam binnendeel …Stel de naam van het binnendeel in.
(c) Binnentemperatuur weergave
 … Stel in of de kamertemperatuur wordt 

weergegeven.
(d)Foutcodedisplay … Stel in of de foutcode wordt weergegeven.
(e) Verwarming standby-weergave
 … Stel in of “Verwarming standby” wordt 

weergegeven.
(f) Ontdooicyclus weergave
 … Stel in of “Ontdooicyclus” wordt 

weergegeven.
(g) Weergave auto koeling/verwarming
 … Stel in of koeling of verwarming al dan 

n i e t  wo rd t  wee rgegeven  i n  de 
automatische bedrijfsmodus.

(h) Weergave temp. van RC, Kamer, Buiten
 … Stel in of deze temperaturen worden 

weergegeven.

2  Stel de naam in van de RC die in het hoofdscherm moet worden 

weergegeven.

  De naam van de R/C kan maximaal bestaan uit 9 letters van 2 bytes 

(18 letters van 1 byte)

  U kunt zowel alfabetische als numerieke tekens gebruiken. 

Telkens wanneer u op een knop drukt, worden de toegestane 

letters weergegeven.

 Selecteer de in te voeren letters een voor een op het scherm.

  Druk op de knop Terug  of Volgende  om de volgende 

tekengroep weer te geven.

  Als u op de knop Verwijder  drukt, worden de geselecteerde 

letters een voor een verwijderd.

  Als u klaar bent met invoeren, drukt u op de knop Set  . De 

naam van de RC wordt ingesteld en in het hoofdscherm 

weergegeven.

■RC display instellingen

De inhoud van het display op de RC kan worden gewijzigd.

(a) Naam ruimte/kamer
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3   Stel de naam in van het binnendeel. Deze naam wordt gekoppeld 

aan de knop voor het adres van het binnendeel.

Druk op de knop voor het (adresnummer van het) binnendeel 

waarvoor de naam wordt ingesteld.

  Als het letterselectiescherm wordt weergegeven, voert u letters in 

op dezelfde manier als bij het instellen van de naam van de RC 

(☞ 2).

  De naam van het binnendeel kan maximaal bestaan uit 4 letters 

van 2 bytes (8 letters van 1 byte).

 Als u klaar bent met invoeren, drukt u op de knop Set  .

 <Toegestane invoertekens>

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / + - *

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z _

4   Selecteer AAN/UIT voor de kamertemperatuurweergave.

 UIT … De kamertemperatuur wordt niet weergegeven bij de 
knop “Wijzig temperatuur instellinghange Set temp” 
in het hoofdscherm.

 AAN …De kamertemperatuur wordt weergegeven bij de knop 
“Wijzig temperatuur instelling” in het hoofdscherm.

(b) Naam binnendeel

(c) Binnentemperatuur weergave
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6   Selecteer AAN/UIT voor de verwarming standby-weergave.

  De verwarming standby-besturing dient om te voorkomen dat er 

koude lucht wordt uitgeblazen wanneer de verwarming wordt gestart.

 AAN … Het bericht “Verwarming in standby” wordt 
weergegeven tijdens de verwarming standby-
besturing.

 UIT … Het bericht “Verwarming in standby” wordt niet 
weergegeven.

7   Selecteer AAN/UIT voor de ontdooicyclusweergave.

  Als zich ijs op de warmtewisselaar van het buitendeel heeft 

gevormd en de condities voor het ontdooien worden bepaald, wordt 

de ontdooicyclusbesturing automatisch uitgevoerd.

 AAN … Het bericht “Ontdooicyclus aan” wordt weergegeven 
tijdens het ontdooien.

 UIT … Het bericht “Ontdooicyclus aan” wordt niet 
weergegeven.

5   Selecteer AAN/UIT voor de foutcodedisplay.

 AAN … Als er een fout optreedt in het binnendeel, wordt het 
bericht “Protectstop systeem” weergegeven.

 UIT … Het bericht “Protectstop systeem” wordt niet 
weergegeven, ook niet als er een fout optreedt.

(d) Foutcodedisplay

(e) Verwarming standby-weergave

(f) Ontdooicyclus weergave
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8   Selecteer AAN/UIT voor de weergave van automatische koeling/

verwarming.

 AAN … Het bericht “Auto koeling” of “Auto verwarming” wordt 
weergegeven bij de knop “Wijzig bedrijfsmodus” in het 
hoofdscherm in de automatische bedrijfsmodus.

 UIT … Het bericht “Auto” wordt weergegeven bij de knop 
“Wijzig bedrijfsmodus” in het hoofdscherm.

(g) Weergave auto koeling/verwarming

9   Selecteer AAN/UIT voor de weergave van de RC-sensortemperatuur, 

kamertemperatuur en buitentemperatuur.

 AAN … Elke temperatuur wordt weergegeven in het 
hoofdscherm.

 UIT … Deze temperaturen worden niet weergegeven in 
het hoofdscherm.

(h) Weergave temp. van RC, Kamer, Buiten

1   Als u op “Wijzig administrator wachtwoord” drukt in het menu 

"Administrator instel l ingen", wordt het scherm "Wijzig 

administrator wachtwoord" weergegeven.

  Voer het wachtwoord (4-cijferige code) in en druk op de knop 

Set  .

■Wijzig administrator wachtwoord
Het administrator wachtwoord kan worden gewijzigd.
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2   Het wachtwoordbevest igingsscherm wordt 3 seconden 

weergegeven. Hierna gaat u vanzelf terug naar het menu 

"Administrator instellingen".

1   Wijzig de knop “Temperatuurweergave instellen” bij de knop “Wijzig 

temperatuur instelling” in het hoofdscherm.

Ingestelde temperatuur weergeven

 …  De ingestelde temperatuur wordt 

weergegeven.

  (bijv. …⇔ 20.0°C ⇔ 21.0°C ⇔ 22.0°C ⇔…)

Temp. verschil t.o.v. basistemp. weergeven

 …  Het verschil ten opzichte van de 

basistemperatuur wordt weergegeven.

  (bijv. …⇔ -1⇔ 0 ⇔ +1 ⇔ +2 ⇔…)

2   Als “Temp. verschil t.o.v. basistemp. weergeven” is geselecteerd, 

wordt het scherm voor instelling van de basistemperatuur 

weergegeven.

  Selecteer de basistemperatuur met de knoppen ▲ ▼  

en druk vervolgens op de knop Set  .

  De ingestelde basistemperatuur wordt ook weerspiegeld in de 

display bij de automatische temperatuurinstelling.

■Temperatuurweergave instellen
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Taalselectie

2  Druk op “Taalselectie” in het hoofdmenuscherm.

Selecteer de gewenste taal voor weergave op de RC.

1   Druk op de knop Menu   in het hoofdscherm.

3   Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u 

het administrator wachtwoord in.

■ In bepaalde gevallen wordt het scherm "Wachtwoord?" weergegeven vanwege de 
instelling "Toestemming/Verbod" (☞pagina 43).

Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk 

vervolgens op Set  .

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet 

worden gewijzigd.

·  Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator 
wachtwoord (neem contact op met uw dealer).

·  Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator 
wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

Opmerking

4   Selecteer de gewenste taal voor weergave op de RC.

 Nederlandse / …
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Om aan te geven wanneer het tijd is om het luchtfilter te reinigen, wordt het bericht “Filter schoonmaken” 
weergegeven wanneer de cumulatieve bedrijfstijd van het binnendeel de vooraf ingestelde tijd bereikt. Na 
reiniging van het luchtfilter wordt het weergegeven bericht “Filter schoonmaken” gewist.

5. Onderhoud
Methode voor Filter signaal herstellen (Filter reset)

1   Druk op “Fi l ter signaal herstel len (Fi l ter reset)” in het 

hoofdmenuscherm.

2   Het menuscherm voor het opnieuw instellen van het filtersignaal 

wordt weergegeven.

Druk op “Reset” om het filtersignaal te resetten. (☞ 3)

Als u de volgende onderhoudsdatum wilt instellen, drukt u op 

“Instelling volgend onderhoud” (☞ 4)
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3   Het bevestigingsscherm voor het resetten wordt weergegeven.

 Druk op de knop JA  .

 Als u niet wilt resetten, drukt u op de knop Terug  .

4   Het scherm "Instelling volgend onderhoud" wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste datum met de knoppen ▲ ▼  

en druk vervolgens op de knop Set  .

Het bericht “Filter schoonmaken” wordt weergegeven op de 

ingestelde datum.

· Alvorens de volgende onderhoudsdatum in te stellen, moet u de tijdklok instellen. 
(☞pagina 27)

Opmerking

Verzoek
Gebruik geen verfverdunner, organisch oplosmiddel of bijtend zuur.

Waarschuwing
Gebruik geen ontvlambare stoffen (zoals haarspray of insecticide) in de buurt van de eenheid.
Reinig de eenheid niet met benzeen of verfverdunner (terpentine).

Dit kan resulteren in vonkschade aan de eenheid, een elektrische schok of brand.

Let op
Was de afstandsbediening niet.

Dit kan leiden tot elektrische strooiing en resulteren in een elektrische schok of brand.

Zet de airconditioning stil en schakel de voeding uit ten tijde van onderhoud.
Anders loopt u kans op een elektrische schok en/of lichamelijk letsel.

Onderhoud van unit en LCD-scherm
■ Veeg het oppervlak van het LCD-scherm en de behuizing van de RC (afstandsbediening) af met een droge doek als u deze wilt schoonmaken.

■ Bij hardnekkig vuil dompelt u de doek in een neutraal schoonmaakmiddel verdund met water, wringt u de doek goed uit en reinigt u het 
oppervlak hiermee. Veeg het oppervlak daarna af met een droge doek.
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1   Het bericht “Protectstop systeem” wordt weergegeven op het 

berichtdisplay.

 Druk op de knop Menu  .

  Wanneer de knoppen Normaal display  en Foutcodedisplay  

worden weergegeven, drukt u op de knop Foutcodedisplay  .

2   De inhoud van de fout wordt weergegeven.

  Nadat u de foutinhoud (Code) hebt gecontroleerd, drukt op de knop 

Contact  . U kunt ook op de knop Normaal display  in het 

vorige scherm drukken, het servicebedrijf in het menu selecteren 

en op het bedrijf drukken.

3   De contactgegevens van het bedrijf (naam en telefoonnummer) 

worden weergegeven.

  Dit kan alleen als deze gegevens vooraf zijn ingesteld door uw dealer.

6. Nuttige informatie
Servicebedrijf en foutdisplay

Als er een fout optreedt in de airconditioning, wordt op het display het bericht “Protectstop systeem” weergegeven. 
Neem de volgende maatregelen, stop het systeem en neem contact op met uw dealer.
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Wanneer het bericht “Back up” wordt weergegeven

Wanneer er een fout optreedt in het buitendeel maar het gebruik ervan bij wijze van nood wordt voortgezet, wordt 
het bericht “Back up” weergegeven.

Na een gebruiksperiode van meer dan 10 jaar wordt het aan de 

linkerkant afgebeelde scherm weergegeven.

Neem contact op met uw dealer als dit scherm wordt weergegeven.

Neem bij weergave van het bericht "Back up" direct contact op met uw 

dealer om het systeem te laten controleren.

■Als u het systeem blijft gebruiken zonder het te laten checken, kan het ernstig 
beschadigd raken.

Melding van inspectiedatum

Als uw dealer de datum voor het volgende onderhoud heeft ingesteld in het menu "Service en onderhoud", wordt 
het volgende scherm gedurende 5 seconden weergegeven bij het starten en gedurende 20 seconden bij het 
stoppen aan het begin van de maand van de ingestelde datum.
Neem contact op met uw dealer als dit scherm wordt weergegeven.
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7. Klantenservice
● Voorzie uw dealer van de volgende informatie

    

●De naam van het model
●De datum waarop het systeem is geïnstalleerd
●Een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving 

van de situatie waarin de fout zich voordeed
●Uw adres, naam en telefoonnummer

●Vervoer

Het vervoer van de eenheid is specialistisch werk. 

Neem contact op met uw dealer. De kosten voor het 

vervoer van de eenheid worden in rekening gebracht.

●Reparaties nadat de garantieperiode is verstreken

Neem contact op met uw dealer. Op verzoek van de 

klant kunnen vervoersdiensten worden ingeschakeld.

(De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de 

installatiedatum.)

●Inlichtingen over klantenservice

 Neem contact op met uw dealer of het servicebedrijf.

Waarschuwing
Demonteer, modificeer of repareer de eenheid niet zelf.

Dit kan resulteren in een elektrische schok en/of brand. Neem contact op met uw dealer.

Verplaats of herinstalleer de afstandsbediening niet zelf.
Een onjuiste installatie kan resulteren in kortsluiting en/of brand. Neem contact op met uw dealer.


