
AIRCONDITIONER  

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING  

Westerbeek
Gafco Logo



Inhoud: 

Afstandsbediening specificatie     3 

Afstandsbediening functies      4 

Betekenis Functie op LCD scherm    7 

Automatische bediening       8 

Koelen/Verwarmen/Ventilatie bediening  9 

Ontvochtiging bediening       10 

Timer bediening         11 

Afstandsbediening gebruiken     15  

Westerbeek
Gafco Logo



1-On/Off knop 

Met deze knop zet u de airco aan en uit. 

2-MODE knop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk op deze knop om de airco op de gewenste stand in te stellen

->AUTO -> KOELEN -> ONTVOCHTIGEN -> VERWARMEN -> VENTILEREN

3-FAN knop

Gebruik deze knop om de gewenste ventilatie in te stellen

->AUTO -> LAAG -> MIDDEN -> HOOG

( U kunt de ventilatie snelheid niet aanpassen als de airco in AUTO of
 ONTVOCHTI-GING staat).

4-SLEEP knop

Activeer of deactiveer de slaapstand. De unit behoud de meest comfortabele
temperatuur en is energie zuinig.

Deze functie kunt u alleen in de Koel, Verwarm en Auto functie gebruiken.

Als de slaapstand geactiveerd is en u drukt op MODE(2), FAN(3) of de aan/uit(1)

knop zal de slaapstand meteen gedeactiveerd worden.

5-FRESH knop

!! Niet van toepassing op dit model !!

6-TURBO knop

Activeer of deactiveer de turbo functie. Door op deze functie te duwen zal de airco 
sneller de  ingestelde temperatuur bereiken. Als de binnenunit deze functie niet

heeft, zal deze ook niet op de Turbo functie reageren.

7-SELF CLEAN knop

Niet functioneel. 
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8-UP knop  

Druk op deze knop om de temperatuur te verhogen. 

9-DOWN knop  

Druk op deze knop om de temperatuur te verlagen. 

SILENCE/FP knop 

Activeer of deactiveer de stil functie. Als u langer dan 2sec op 

deze knop drukt zal de FP (Frost Protection) functie geactiveerd 

worden, druk nogmaals 2 sec om deze weer te deactiveren. 

Zodra de stil functie geactiveerd is zal de compressor op een 

lage frequentie gaan draaien, door de binnenunit krijgt u een 

lichte bries en brengt het geluid naar het laagste niveau, zodat 

het voor u een stille en comfortabele ruimte  

Door de lage frequentie van de compressor kan dit leiden tot 

onvoldoende koeling en verwarmingsvermogen. 

De FP ( Frost Protection) functie kan alleen geactiveerd worden 

als de airco op     verwarmen staat. De airco zal gaan werken 

op een ingestelde temperatuur van 8˚C. 

Op de display van de binnenunit zal nu FP staan. Zodra u op 

On/Off(1), Sleep(4), FP(9), Mode(2), Fan Speed(3), Up of 

Down(8) drukt zal de FP modus gedeactiveerd worden. 

10-TIMER ON knop 

Druk op deze knop om de Automatische inschakeltijd te activeren. Met elke druk op de knop zal de 

inschakeltijd verhogen met 30minuten. Wanneer de ingestelde tijd 10.0 aangeeft zal de tijd met 

60minuten verhogen door elke druk op de knop. 

Om de inschakeltijd te deactiveren zet u de tijd terug op 0.0. 

11-TIMER OFF knop 

Druk op deze knop om de Automatische uitschakeltijd te activeren. Met elke druk op de knop zal de 

uitschakeltijd verhogen met 30minuten. Wanneer de ingestelde tijd 10.0 aangeeft zal de tijd met 

60minuten verhogen door elke druk op de knop. 

Om de uitschakeltijd te deactiveren zet u de tijd terug op 0.0. 
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12-SWING knop 

Druk op deze knop om automatische beweging van de lamel te starten of te stoppen. 

DIRECT knop 

Druk op deze knop om de lamel bewegingen te veranderen, en deze aan te passen voor hoog of laag 

te blazen. De lamel versteld elke keer met 6˚. 

13-FOLLOW ME knop 

Druk op deze knop om de follow-me functie te activeren. De afstandsbediening wordt nu gebruikt als 

ruimte temperatuursensor. De afstandsbediening geeft elke 3min signaal naar de binnenunit met de 

huidige ruimte temperatuur. Deze follow-me functie wordt automatisch gedeactiveerd zodra er 7min 

geen signaal is geweest of zodra u op de follow- me knop gedrukt hebt. Het is belangrijk dat de      

afstandsbediening zo word neergelegd dat deze altijd contact kan maken met de binnenunit. 

14-LED knop 

Activeert of deactiveert de verlichting op de display van de binnenunit. 

Met een druk op deze knop zal de display op de binnenunit uitgaan, druk nogmaals om de display 

weer aan te zetten. 
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Uitleg Display 

Voor de duidelijkheid van het gebruik van de iconen zijn ze nu allemaal 

weergegeven op het scherm (foto). Tijdens het gebruik van de airco zijn 

alleen de iconen zichtbaar die u geactiveerd hebt. 
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Functie: Auto 

 

Zorg ervoor dat de unit ingeschakeld is en dat er spanning is. 

Er gaat een lampje op de binnenunit knipperen op het moment dat de airco spanning heeft. 

 

1 Druk op de MODE knop om Auto te selecteren. 

2 Druk op de TEMP     knop om de gewenste temperatuur in te 
stellen. De temperatuur kan ingesteld worden vanaf 17˚C tot 30˚C. 

3 Druk op de ON/OFF knop om de airco te starten. 

 

• In de AUTO modus kan de airconditioner zelf kiezen voor de wijze van koeling, ventileren of 
verwarmen door het aftasten van het verschil tussen de werkelijke kamertemperatuur en de 
ingestelde temperatuur op de afstandsbediening. 

• In de AUTO modus kunt u de ventilator snelheid niet aanpassen. Het is al automatisch aangepast. 

• Als de AUTO modus niet comfortabel is kunt u de gewenste modus handmatig instellen. 
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Functies:  Koelen,  Verwarmen  of Ventileren 

 

Zorg ervoor dat de unit ingeschakeld is en dat er spanning is. 

 

Druk op de MODE knop om de functie koelen, verwarmen of ventileren te selecteren. 

Druk op de TEMP knop om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan ingesteld 

worden vanaf 17˚C tot 30˚C. 

Druk op de FAN knop om de ventilatie snelheid in te stellen. Dit kan in 4 snelheden (Auto, Laag, Mid-

den, Hoog). 

Druk op de ON/OFF knop om de airco te starten. 

 

In de ventilatie modus is de temperatuur niet zichtbaar op de afstandsbediening, en u kunt deze ook 

niet instellen, hierbij is dus alleen stap 1, 3, en 4 mogelijk. 
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