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3 GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING  
  

3.1 BESCHRIJVING VAN DE LCD ICOONTJES  
   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING  
  

1. MODE KNOP: kies hier welke functie u in wilt schakelen  
2. ON/OFF KNOP: aan- en uitschakelaar van de airco  
3. OMHOOG KNOP: verhoog de temperatuur of stel de tijd vooruit 
4. OMLAAG KNOP: verlaag de temperatuur of stel de tijd achteruit  
5. VENTILATIE SNELHEID KNOP: stel de ventilatiesnelheid in (3 standen)  
6. TIMER ON KNOP: stel de tijd in waarop de airco moet starten  
7. TIMER OFF KNOP: stel de tijd in waarop de airco uit moet schakelen  
8. KLOK KNOP: stel de klok in  
9. VENTILATIE RICHTING KNOP: stel de richting in van de luchtstroom (niet op dit model) 
10. SLAAPSTAND KNOP: stel automatisch de gewenste temperatuur in volgens dagelijks schema  
11. RESET KNOP: reset alle instellingen 
12. ELECTRICAL HEAT KNOP: zet het elektrische verwarmingselement aan (alleen op 

10HP Premium)  
  

  

  

  

Icoon  Betekent  Icoon   Betekent 

  
Auto  

 

 Ventilatie                    

snelheid 

 Koeling   
   

Richting 

luchtstroom 

  
ontvochtigen   Timer off 

 ventilator  
  

Timer on 

  
verwarming  

  
Slaapstand  

  

Electrical 

heating 

panel 
 Temp  

  

Klok niet 

gebruikt  
  

Niet 

gebruikt 
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Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat aan 
in de stand waarop die is uitgezet (memory mode) 

Druk op de MODE knop “M” , zet de mode op 

“verwarmen” , de airco start met verwarmen 

Druk op UP “∧” of DOWN “∨” om de gewenste 
temperatuur in te stellen 

Druk op de knop VENTILATIE SNELHEID “ ” om 

deze in te stellen.  is de laagste stand,  de 

middelste en  de hoogste. Als de 2 streepjes heen-
en-weer gaan, staat de stand op AUTOMATISCH. De 
snelheid is dan afhankelijk van de ingestelde 
temperatuur en de gemeten temperatuur in de kamer. 

Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat uit. 
De volgende keer dat u de airco aan zet, zal deze 
automatisch op de ingestelde stand inschakelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nnnn 
 
 

 3.3 INSTELLEN OM TE VERWARMEN 

Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat aan 
in de stand waarop die is uitgezet (memory mode) 

 

Druk op de MODE knop “M” , zet de mode op 

“koelen” , de airco start met koelen 
 

Druk op UP “∧” of DOWN “∨” om de gewenste 
temperatuur in te stellen 

 

Druk op de knop VENTILATIE SNELHEID “ ” om 

deze in te stellen.  is de laagste stand,  de 

middelste en  de hoogste. Als de 2 streepjes 
heen-en-weer gaan, staat de stand op AUTOMATISCH. 
De snelheid is dan afhankelijk van de ingestelde 
temperatuur en de gemeten temperatuur in de kamer. 

 
Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat uit. 
De volgende keer dat u de airco aan zet, zal deze 
automatisch op de ingestelde stand inschakelen.  

 

3.4 INSTELLEN OM TE KOELEN 
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 3.5 ONTVOCHTIGEN 

 
 

 
 3.6 INSTELLEN OM TE VENTILEREN 
 

Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat aan 
in de stand waarop die is uitgezet (memory mode) 

 

Druk op de MODE knop “M” , zet de mode op 

“ontvochtigen” ,de airco start met ontvochtigen 

Druk op UP “∧” of DOWN “∨” om de gewenste 
temperatuur in te stellen 

 

De ventilatiesnelheid knop werkt niet. De 

snelheid is altijd de laagste stand  

Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat uit. 
De volgende keer dat u de airco aan zet, zal deze 
automatisch op de ingestelde stand inschakelen.  

 
 

Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat aan in de 
stand waarop die is uitgezet (memory mode) 

 

Druk op de MODE knop “M”, zet de mode op ventileren 

“ ” ,de airco start met ventileren 
 
Druk op UP “∧” of DOWN “∨” om de gewenste 
temperatuur in te stellen 

 

Druk op de knop VENTILATIE SNELHEID “ ” om deze 

in te stellen.  is de laagste stand,  de middelste 
en  de hoogste stand. Kies de stand AUTO (de 
streepjes gaan heen-en-weer) voor de volgende 
instellingen: 
Kamer temp  gewenste temp > 5 °C : hoogste stand 
Kamer temp  gewenste temp > 3 °C : middelste stand 
Kamer temp  gewenste temp > 1 °C : laagste stand   

 
 

 Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat uit. De 
volgende keer dat u de airco aan zet, zal deze 
automatisch op de ingestelde stand inschakelen 
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  3.7 SLUIMERSTAND 

 

Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat aan 
in de stand waarop die is uitgezet (memory mode) 

 

Druk op de MODE knop M, stel in op koelen of 

verwarmen  , auto  : de airco gaat in de 

gekozen stand.  

Druk op UP “∧” of DOWN “∨” om de gewenste 
temperatuur in te stellen 

 

Druk op de SLUIMER knop , het icoontje 
verschijnt op de display (Lcd-scherm) en de 
sluimerfunctie is ingeschakeld. Druk nogmaals op 
deze knop om de SLUIMER stand uit te schakelen 

Als de SLUIMER functie is geactiveerd, gaat de 
ventilator standaard op de laagste stand. 

 
3.8 AUTO MODE 

Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat aan in de 
stand waarop die is uitgezet (memory mode) 

 
Druk op de MODE knop “M”, zet de mode op AUTO  ,de 

airco start in de AUTO mode 
 

Naar gelang de temperatuur in de ruimte en de 
ingestelde temperatuur, zal de airco automatisch 
kiezen voor koelen, verwarmen of ventileren. De 
knoppen UP “∧” en DOWN “∨” werken niet. Indien de 
ruimte ≤ 20 °C is wordt verwarmd. Bij 20-25 °C wordt 
geventileerd. Bij > 25 °C gaat de airco koelen. 

Druk op de knop VENTILATIE SNELHEID “ ” om deze in te 

stellen.  is de laagste stand,  de middelste en  de 
hoogste. Als de 3 streepjes heen-en-weer gaan, staat de stand op 
AUTOMATISCH. De snelheid is dan automatisch afhankelijk van 
de ingestelde temperatuur en de gemeten temperatuur in de 
kamer. 

Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat uit. De 
volgende keer dat u de airco aan zet, zal deze automatisch 
op de ingestelde stand inschakelen 
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3.9 TIMER UIT FUNCTIE 

 
 
  3.10 TIMER AAN FUNCTIE 
 

 

Druk op de AAN/UIT knop “①”, de airco gaat aan 
in de stand waarop die is uitgezet (memory mode) 

 

Druk op de MODE knop M, stel in op de gewenste 

stand naar keuze (koelen, verwarmen, etc.) 

Druk op UP “∧” of DOWN “∨” om de gewenste 
temperatuur in te stellen 

 

Druk op de knop VENTILATIE SNELHEID “ ” om deze 

in te stellen.  is de laagste stand,  de middelste en 

 de hoogste. Als de 3 streepjes heen-en-weer gaan, 
staat de stand op AUTOMATISCH. De snelheid is dan 
automatisch afhankelijk van de ingestelde temperatuur 
en de gemeten temperatuur in de kamer. 

 
Druk op de TIMER OFF knop “ ”, stel de tijd in 
waarop de airconditioner uit moet schakelen. Gebruik 

knop “∧” om per uur in te stellen. Gebruik knop “∨” 
om per minuut in te stellen. Als de ingestelde tijd 
bereikt is, schakelt het apparaat automatisch uit. 
Indien u de TIMER OFF knop opnieuw indrukt voordat 
het apparaat automatisch is uitgeschakeld, dan wordt 
de TIMER OFF instelling geannuleerd.           

De airconditioner is uitgeschakeld. 

Druk op de TIMER on  knop “ ”, stel de tijd in 
waarop de airconditioner aan moet gaan. Gebruik 

knop “∧” om per uur in te stellen. Gebruik knop 

“∨” om per minuut in te stellen.  
Stel de gewenste standen in (mode, temperatuur, 
ventilatiesnelheid, etc.) 
Als de ingestelde tijd bereikt is, schakelt het 
apparaat automatisch in. Indien u de TIMER ON  
knop opnieuw indrukt voordat het apparaat 
automatisch is ingeschakeld, dan wordt de TIMER 
ON instelling geannuleerd.           

 


