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On/Off knop
Met deze knop zet u 
de airco aan en uit.

MODE knop
Druk op deze knop om de airco op 

de gewenste stand in te stellen 

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

 

FAN knop
Gebruik deze knop om de 

gewenste ventilatie in te stellen

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

(U kunt de ventilatie snelheid niet 
aanpassen als de airco in AUTO 

of ONTVOCHTIGING staat).        

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.    

SLEEP knop
Activeer of deactiveer de slaap-
stand. 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.

SELF CLEAN knop
Gebruikt om het Zelf Clean te 
starten/stoppen

 

SLEEP knop
Activeer of deactiveer de slaap-
stand. De unit

TIMER knop (pag. 6)
Deze knop wordt achterin de 
handleiding uitgelegd. 

FRESH knop
Wordt gebruikt om de 
Fresh en te  stoppen.

SILENCE/FP knop (FAN-Knop)

Stilte
Houd de ventilatorknop langer dan 2 
seconden ingedrukt om Stilte te active-
ren/deactiveren.
Door de lage frequentie werking van de 
compressor kan dit leiden tot onvol-
doende koeling en verwarmingscapaci-
teit. Door op de AAN/UIT-, Modus-, 
Slaap-, Turbo- of Clean knop te drukken 
terwijl de unit aan staat de stiltefunctie 
uit gaan. 

Vorstbeveiliging (FP)
Druk 2 keer gedurende één seconde op 
deze knop  onder HEAT Mode en 
instelling van de temperatuur van 16 of 
20ºC. Het apparaat werkt op hoge 
ventilator snelheid met temperatuur 
automatisch ingesteld op 8ºC. 

UP knop/DOWN knop
Druk op deze knop om de 
temperatuur te verhogen

/te verlagen. 
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Knoppen en functies
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Nieuwe functieweergave

Weergave slaapstand

Volg mij functieweergave

Weergave van draadloze bedieningsfuncties

Detectieweergave batterij bijna leeg (knipperend)

Transmissie-indicator:

Licht op wanneer de 
afstandsbediening 
een signaal naar de 
binnenunit stuurt

MODUS-weergave:
Geeft de huidige modus weer

ECO-display:
Wordt weergegeven wanneer de 
ECO-functie is geactiveerd

GEAR-display:
Wordt weergegeven wanneer de 
GEAR-functie is geactiveerd

LOCK-display:
Wordt weergegeven wanneer de 
LOCK-functie is geactiveerd

Temperatuur/Timer/Ventilatorsnelheid scherm

Geeft de ingestelde temperatuur weer.
Standaard, of ventilatorsnelheid of timerinstelling 
bij gebruik.
TIMER AAN/UIT-functies.

• Temperatuurbereik:
16 - 30 C° / 60 - 86 °F
(20 - 28 C° / 68 - 82 °F) (modelafhankelijk)

• Timer instelbereik: 0 - 24 uur
• Instelbereik ventilatorsnelheid: AU -100%

Dit display is leeg in de FAN-modus.

 ON

TIMER AAN-display

 OFF

TIMER OFF-weergave

 Stilte-functie weergave

Horizontale lamellen schommel display

Verticaal automatisch zwenkscherm met 
lamellen

TURBO-modusweergave

Niet beschikbaar voor dit hoofdstuk

Ventilatorensnelheid-display:

Geeft de geselecteerde 
ventilatorsnelheid weer:

Deze ventilatorsnelheid kan 
niet worden aangepast in 
AUTO of DRY modus.

LAAG

MET

HOOG

AUTO

SET Functies
Door de functies bladeren gaat als volgt:

Druk op de knop SET om de 
functie-instelling te openen en druk 
vervolgens op de knop SET of TEMP of 
TEMP om de gewenste functie te 
selecteren. Het geselecteerde symbool 
knippert op het display, druk op de 
OK-knop om te bevestigen.

Wanneer de functie wordt 
gestart, worden de 
UV-C-lamp en de ionenge-
nerator geactiveerd en 
helpen ze de lucht in de 
kamer te zuiveren.

De functie is voor het 
configureren van het 
draadloos netwerk.

Met de functie kan de 
afstandsbediening de 
temperatuur op zijn 
huidige locatie meten en 
stuurt dit signaal naar de 
airconditioner om de 3 
minuten. (in plaats van bij 
de binnenunit) Bij gebruik 
van de AUTO, COOL of 
HEAT modus. Dit zorgt 
voor maximaal comfort.

 

OK knop
Bevestigd de gegeven 
commando's.

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

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 
dis-play weer aan te zetten.

Fresh AP model Follow Me

Fresh

AP model

Follow Me

Schermindicatoren
op afstandsbediening
Informatie wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening 
wordt ingeschakeld.
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Functie Auto

Druk op de MODE knop om Auto te selecteren.1

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

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

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.

• 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. Dit zal resulteren in meer energiegebruik.

• 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.

Specificaties afstandsbediening

Snelstartgids

Model RG10A1(D2S)/BGEF

Rated Voltage 3.0V (droge batterijen R03/LR03x2)

Signal Receiving Range 8m

Environment -5°C — 60°C (23°F — °F)

x5

1
sec.x10

XN XN

Opmerking:
1. Bij het instellen van de TIMER AAN of TIMER UIT, zal de tijd bij elke druk met stappen van 30 minuten toenemen, tot 10 uur. Na 10 

uur en tot 24 uur zal het in stappen van 1 uur toenemen. (Druk bijvoorbeeld 5 keer om 2,5 uur te krijgen en druk 10 keer om 5 
uur te krijgen.) De timer keert na 24 uur terug naar 0,0.

2. Annuleer beide functies door de timer in te stellen op 0,0h.

Timer instellen
TIMER ON/OFF - Stel de tijdsduur in waarna het apparaat automatisch in-/uitschakelt.

TIMER AAN instelling

TIMER UIT instelling

TIMER AAN & UIT instelling (voorbeeld)

Druk op de TIMER-knop om de 
AAN-tijdreeks te starten.

Druk op Temp. omhoog of omlaag knop 
voor meerdere keren om de gewenste tijd in 
te stellen om het apparaat in te schakelen.

1
sec.

Richt de afstandsbediening op het 
apparaat en wacht 1 sec, de TIMER 
AAN wordt geactiveerd.

Druk op de TIMER-knop om de 
UIT-tijdreeks te starten.

Druk op Temp. omhoog of omlaag knop 
voor meerdere keren om de gewenste tijd in 
te stellen om het apparaat uit te schakelen.

Richt de afstandsbediening op het 
apparaat en wacht 1 sec, de TIMER 
OFF wordt geactiveerd.

Houd er rekening mee dat de tijdsperioden die u voor beide functies instelt, verwijzen naar uren na de huidige tijd. 

Voorbeeld: Als de huidige timer 13:00 uur is, zal het 
apparaat 2,5 uur later (15:30 uur) en om 18:00 uur 
uitschakelen om de timer in te stellen zoals hierboven 
beschreven.

Time start AAN UIT

2,5 uur later

5 uur later

1 2 3 654

 Batterijen 
plaatsen

Selecteer 
modus

Kies 
temperatuur

Kies 
ventilatorsnelheid

Punt 
afstandsbediening 

naar eenheid

Druk op de 
aan/uit-knop
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Omgaan met de afstandsbediening

Batterijen plaatsen en vervangen
Uw airconditioning kan worden geleverd met twee batte-
rijen (sommige eenheden). Plaats de batterijen voor 
gebruik in de afstandsbediening.

  Schuif de achterkant van de afstandsbediening 
  naar beneden, zodat het batterijcompartiment   
  zichtbaar wordt.

  Plaats de batterijen, let op de match. Plaats de (+)   
  en (-) uiteinden van de batterijen omhoog met de   
  symbolen in het batterijvak.

  Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

Opmerkingen voor het gebruik van de 
afstandsbediening
Het apparaat kan voldoen aan de lokale nationale 
voorschriften.
• In Canada moet het voldoen aan CAN ICES-3

(B)/NMB-3(B)
• In de VS voldoet dit apparaat aan deel 15 van de 

FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgen-
de twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie 

veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie 

accepteren, inclusief interferentie die een onge-
wenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten 
voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeen-
stemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten 
zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden 
tegen schadelijke interferentie in een residentiële 
installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan 
radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet 
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de 
instructies, schadelijke interferentie met radiocommu-
nicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er 
geen interferentie zal optreden in een bepaalde installa-
tie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie 
veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan 
worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in 
te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te 
proberen de interferentie te corrigeren door een of 
meer maatregelen:

• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de 

ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een 

ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aange-
sloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-techni-
cus voor hulp.

• Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedge-
keurd door de partij die verantwoordelijk is voor de 
naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker 
om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Batterij opmerkingen
Voor optimale productprestaties:
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door 

elkaar, of verschillende soorten batterijen.
• Laat geen batterijen in de afstandsbediening als 

u niet van plan bent het apparaat te gebruiken 
voor meer dan 2 maanden.

Batterij verwijdering
Gooi batterijen niet weg als ongesorteerd gemeen-
telijk afval. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving 
voor de juiste verwijdering van batterijen.

Tips voor het gebruik van de afstandsbediening
• De afstandsbediening moet worden gebruikt 

binnen 8 meter van de eenheid.
• Het apparaat piept wanneer het afstands signaal 

wordt ontvangen.
• Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht 

kan interfereren met de infrarood signaal 
ontvanger.

• Verwijder de batterijen als de afstandsbediening 
niet werkt of wanneer deze meer dan 2 maanden 
niet wordt gebruikt.
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