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1. INLEIDING 
 

1.1. Voorzorgsmaatregelen 
 

· De "VOORZORGSMAATREGELEN" in de handleiding 

bevatten belangrijke informatie m.b.t. uw veiligheid. Leef deze 

maatregelen zeker na. 

· Voor details over de werkingsmethoden raadpleegt u de 

handleiding. 

· Verzoek de gebruiker de handleiding te bewaren voor later 

gebruik, bijvoorbeeld om de unit te verplaatsen of te 

herstellen. 

 

 WAARSCHUWING 

Dit teken geeft procedures aan die 

bij een onjuiste uitvoering kunnen 

leiden tot de dood of tot ernstige 

letsels bij de gebruiker. 

· Bij een storing (brandgeur, enz.) stopt u de werking 

onmiddellijk, schakelt u de stroomonderbreker uit, en 

raadpleegt u gemachtigd onderhoudspersoneel.  

· Herstel of wijzig een beschadigde kabel niet zelf. Laat het 

gemachtigde onderhoudspersoneel dit doen. Onjuist werk 

leidt tot een elektrische schok of brand. 

· Deze unit bevat geen onderdelen die door de gebruiker 

onderhouden kunnen worden. Raadpleeg steeds 

gemachtigd onderhoudspersoneel voor herstellingen. 

· Raadpleeg bij een verplaatsing gemachtigd onderhouds-

personeel om deze unit los te koppelen en te installeren. 

· Niet aanraken met natte handen. Dit kan leiden tot een 

elektrische schok. 

· Als kinderen nabij de unit kunnen komen, dient u 

preventieve maatregelen te treffen zodat ze de unit niet 

kunnen bereiken. 

· Niet zelf herstellen of wijzigen. Dit kan leiden tot een defect 

of een ongeluk. 

· Gebruik geen ontvlambare gassen nabij de unit. Dit kan 

leiden tot brand door ontsnappend gas. 

 

 

 PAS OP 

Dit teken geeft procedures aan die bij 

onjuiste uitvoering, kunnen leiden tot 

letsels bij de gebruiker of schade aan 

eigendom. 

· Zet geen vaten met een vloeistof erin op deze unit. Dit leidt 

tot opwarming, brand of een elektrische schok.  

· Stel deze unit niet rechtstreeks bloot aan water. Dit leidt tot 

problemen, elektrische schokken of opwarming. 

· Gooi de verpakkingsmaterialen op een veilige manier weg. 

Verscheur de plastic verpakkingszakken en gooi ze weg 

zodat kinderen er niet mee kunnen spelen. Kinderen 

kunnen stikken als ze spelen met de originele plastic 

zakken. 

· Plaats geen elektrische toestellen binnen 1 m van deze 

unit. Dit kan leiden tot een slechte werking of een defect. 

 

· Gebruik geen vuur nabij deze unit en plaats er geen 

verwarmingstoestel dichtbij. Dit kan leiden tot een slechte 

werking. 

· Raak de schakelaars niet aan met scherpe voorwerpen. Dit 

leidt tot letsels, problemen of een elektrische schok. 

· Steek geen voorwerpen in de spleten van deze unit. Dit 

leidt tot problemen, opwarming of een elektrische schok. 

 

1.2. Mogelijkheden en functies 

10 °C WARMTEWERKING 

(MINIMUMWARMTEWERKING) 

Om te vermijden dat de kamertemperatuur te sterk daalt, wordt 

deze functie gebruikt om te voorkomen dat de kamertemperatuur 

daalt onder 10 °C. Als een normale functie start, stopt de 10 °C 

warmtewerking. 

ZUINIGE WERKING 

De binnenunits laten werken in zuinige modus bespaart een 

beetje stroom en beperkt het energieverbruik meer dan een 

normale werking. Als de kamer niet goed gekoeld (of verwarmd) 

wordt tijdens de zuinige werking kiest u normale werking. 

10 °C WARMTEWERKING (ALLE) 

(MINIMUMWARMTEWERKING (ALLE)) 

Als deze functie geselecteerd is, starten alle binnenunits de 

10 °C warmtewerking als de werking van alle binnenunits door 

een druk op de [Aan/Uit-knop] op de Centrale afstandsbediening 

is gestopt. 

ZUINIGE WERKING (ALLE) 

Als alle binnenunits en buitenunits omgeschakeld zijn in zuinige 

modus kan dit meer energie besparen dan door elke binnenunit 

afzonderlijk in te stellen. 

BUITENUNIT STILLE WERKING 

De buitenunits hebben een functie om tijdens vooraf ingestelde 

uren minder lawaai te maken, bijvoorbeeld ’s nachts. 

PROGRAMMATIMERWERKING 

Automatische werking volgens een vooraf ingesteld wekelijks 

programma. Per binnenunit kan een ander programma worden 

ingesteld. 

AFSTANDSBEDIENING BLOKKEREN 

Dit blokkeert de werking van de standaardafstandsbediening 

(bevestigd aan de binnenunit). Het kan de werking blokkeren van 

een afstandsbediening, zoals de aan de muur bevestigde 

afstandsbediening, voor kinderen of buitenstaanders. 

BELANGRIJK 

U kunt zowel de centrale afstandsbediening als de draadloze 

afstandsbediening gelijktijdig gebruiken. De functie is echter 

beperkt. 

[Beperkte functies voor draadloze afstandsbedieningen] 

· SLAAPTIMER 

· TIMER 
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1.3. Naam van onderdelen 
 

 PAS OP 

· Druk zacht met een vinger op de knop. Te hard drukken kan 

leiden tot een storing. 

· Druk niet te hard op het scherm. Dit kan leiden tot een 

storing. 

 

 
(1) Beeldscherm (met backlight) ................................... (Zie 1-3-1.) 

(2) Omschakelknop voor het scherm (Links) ................ (Zie 1-3-2.) 

(3) Menuknop ............................................................... (Zie 1-3-3.) 

(4) Annuleerknop .......................................................... (Zie 1-3-4.) 

(5) Cursorknop ............................................................. (Zie 1-3-5.) 

(6) Omschakelknop voor het scherm (Rechts) ............. (Zie 1-3-2.) 

(7) Stroomindicator ....................................................... (Zie 1-3-7.) 

(8) Aan/Uitknop ............................................................ (Zie 1-3-8.) 

(9) Enterknop ............................................................... (Zie 1-3-6.) 

1.3.1. Over het beeldscherm 

· Het scherm kan veranderen naargelang de werking of 

instelling. 

· De helderheid, het contrast en de automatische uitschakeling van 

het backlight kunnen worden ingesteld. Zie [9. SUBMENU 

INSTELLEN]. 

Opgelet 
Als het backlight uitgaat door de automatische 

uitschakeling, gebeurt er niets bij de eerste druk op een 

knop maar gaat het backlight weer aan. (Uitgezonderd de 

Aan/Uit-knop.) Als het backlight op "Uit" is ingesteld, 

gebeurt er wel iets bij de eerste druk op een knop. 

 

Bv. Scherm “Monitor” 

 
 

Bv. Scherm “Functie” 

 
 

Dit product gebruikt een bitmaplettertype dat is gemaakt en 

ontwikkeld door Ricoh Co.,Ltd. 

 

1.3.2. Over de omschakelknop voor het 
scherm (Links/Rechts) 

· Als de schermnaam of in te stellen items getoond worden in 

het zwarte veld onderaan het scherm kan het scherm naar dat 

scherm omgeschakeld worden door op de Omschakelknop 

voor het scherm (Links/Rechts) te drukken. 

Bv. Scherm “werking” 

 
 

Omschakelknop 

scherm (Links) 

    

Omschakelknop 

scherm (Rechts) 
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1.3.3. Over de Menuknop 

· Op deze knop wordt gedrukt als het scherm "Monitor" 

verschijnt en schakelt om naar het scherm "Submenu". Voor 

details, zie [9. SUBMENU INSTELLEN]. 

 

1.3.4. Over de Annuleerknop 

· Als tijdens de instelling op deze knop wordt gedrukt, wordt de 

instelling geannuleerd en keert u terug naar het vorige 

scherm. 

· Als na de instelling (of voor de instelling) op deze knop wordt 

gedrukt, keert u terug naar het vorige scherm. 

· Het effect van een druk op de [Annuleerknop] wordt getoond 

linksonder elk instellingsscherm. 

 

Tijdens het instellen 

 
 

Na het instellen (of voor het instellen) 

 
 

1.3.5. Over de Cursorknop 

· Deze knop wordt gebruikt om een instellingsitem of de 

instelling van ingestelde items te selecteren. 

 

Omhoog 

Links 

 

Rechts 

 Omlaag  

 

Opgelet 
Druk op het aangeduide deel. De knop reageert niet 

correct wanneer er in een schuine hoek op gedrukt wordt. 

 

1.3.6. Over de Enterknop 

· Deze knop wordt gebruikt om een geselecteerd item te kiezen 

of om de instelling te bevestigen. 

· Het effect van een druk op de [Enterknop] wordt getoond in 

het midden onderaan van elk instellingsscherm. 

 

Voor het instellen (of na het instellen) 

 
Tijdens het instellen 

 
 

Opmerking 
In de instelling die bewerkt wordt, knippert "OK" bij een 

instelling of verandering. 

 

Opgelet 
Bij het omschakelen naar een ander instellingsscherm of 

het scherm "Monitor" voordat het instellen beëindigd is, 

verschijnt het scherm met de annuleerbevestiging. Om de 

instelling te annuleren, kiest u "Ja" met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en drukt u op de [Enterknop]. 

 

 

1.3.7. Over de Stroomindicator 

· Deze indicator gaat aan als een binnenunit of meer in werking 

is/zijn (Groen). Hij gaat uit als alle binnenunits stoppen. 

Opgelet 
Als de Stroomindicator knippert, doet er zich een fout voor. 

Zie [10. VARIA]. 

 

1.3.8. Over de Aan/Uitknop 

· Deze knop schakelt de airconditioner Aan/Uit. Zie [5. 

BEDIENING AAN/UITKNOP]. 
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2. INITIALISATIE 
 

2.1. Eerste instellingen  
(Bij eerste opstart) 

 

 PAS OP 

· Schakel de stroomtoevoer van het airconditionersysteem 

ten minste 12 uur voor het begin van de werking aan om de 

compressor te beschermen. 

Door het airconditionersysteem onmiddellijk te starten na 

het aanschakelen van de stroomtoevoer kan er zich een 

storing voordoen. 

 

Opgelet 
De onderstaande omschrijving geeft de eerste instelling 

van de Centrale Afstandsbediening bij de eerste opstart. 

De methode om van scherm te veranderen verschilt van de 

eerste instelling behalve bij de eerste opstart. (Zie [9. 

SUBMENU INSTELLEN]). 

 

Volg de onderstaande procedure om de stroom aan te schakelen 

nadat de installatie en de bedrading helemaal voltooid zijn. 

 

(1) Schakel de aangesloten buitenunits aan. 

(2) Schakel alle aangesloten aftakdozen aan. 

(Centrale Afstandsbediening start). 

 

Binnenunits worden automatisch geregistreerd tijdens 

activatie. 

 

 
 

Opgelet 
Als het onderstaande foutscherm knippert is de 

communicatie tussen de Centrale Afstandsbediening en 

het airconditioningsysteem niet uitgevoerd. 

 
Alle stroomtoevoer wordt uitgeschakeld. Kijk de verbinding 

van de Centrale Afstandsbediening nogmaals na. 

 

 

Kies een taal met de [Cursorknop] op het scherm “Taal" 

dat verschijnt als de opstart normaal voltooid is. 

 

 
 

Bij bevestiging door op de [Enterknop] te drukken 

verschijnt het scherm "Temp.eenheid”. 

 

Kies de temperatuureenheid, "°C" of "°F", met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

(Bij een druk op de [Annuleerknop] gaat u terug naar 

het scherm “Taal”). 

 

 
 

Bij een druk op de [Enterknop] verschijnt het scherm 

"Datum". 

 

Opgelet 
Als "°F" gekozen is, verschijnt "Min.warmte" als "10 °C 

Warmte". 

 

Stel de “Dag”, de “Maand” en het “Jaar” in. 

Ga naar een volgend item met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)], en stel in met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. 

(Bij een druk op de [Annuleerknop] gaat u terug naar 

het scherm “Temp.eenheid”.) 

 

 

Bij een druk op de [Enterknop] verschijnt het scherm 

“Tijd”. 

  

1  

2 

3  

4 

5 
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Stel het “uur” en de “min.” in. 

Verander van in te stellen item met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)], en stel in met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. 

(“Min.” kan snel ingesteld worden door de knop 

ingedrukt te houden.) 

(Bij een druk op de [Annuleerknop] gaat u terug naar 

het scherm “Datum”.) 

 

Bij een druk op de [Enterknop] verschijnt het scherm 

“Verander displayformaat”. 

 

Opgelet 
Stel de standaardtijd hier in, zelfs voor zomertijd. Een 

andere instelling wordt apart uitgevoerd. Zie [9. SUBMENU 

INSTELLEN]. 

 

Stel het displayformaat in voor “Datumformaat” en 

“Tijdformaat”. Verander het in te stellen item met de 

[Cursorknop (Links/Rechts)] en bevestig met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

(Bij een druk op de [Annuleerknop] gaat u terug naar 

het scherm “Tijd”.) 

 
 

Opmerking 
De volgende displayformaten kunnen worden ingesteld. 

Datumformaat: Tijdformaat: 

Dag/Maand/Jaar 0:00-23:59 

Maand/Dag/Jaar 0:00-11:59 AM/PM 

Jaar/Maand/Dag 12:00-11:59 AM/PM 

Bij een druk op de [Enterknop] verschijnt het scherm 

“Bevestiging”. 

 

Als de instelling voltooid is, kiest u op “Ja” met de 

[Cursorknop (Links/Rechts)] en drukt u op de 

[Enterknop]. 

Om een instelling te verbeteren, stelt u dit opnieuw in 

nadat het scherm “Taal” terug is verschenen wanneer 

“Nee” is geselecteerd en druk op de [Enterknop]. 

(Als geen verbetering nodig is, gaat u naar de volgende 

instelling door op de [Enterknop] te drukken zonder 

wijziging.) 

 
 

De instelling voor de eerste opstart wordt voltooid met 

een druk op de Enterknop en het scherm “Monitor” 

verschijnt nadat deze handeling is voltooid. 

 

 
 

Na de testwerking meldt u de locatie van elke 

binnenunit aan de gebruikers. 

Kamer 1 

Kamer 2 

Kamer 3 

Kamer 4 

Kamer 5 

Kamer 6 

Kamer 7 

Kamer 8 

 

Opmerking 
Het displaynummer van de binnenunits kan overgeslagen 

worden naargelang de wijze waarop de binnenunits zijn 

aangesloten. 

  

6 

7 

8 

9 
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3. VOORBEREIDING 
 

 PAS OP 

· Schakel de stroomtoevoer van het airconditionersysteem 

ten minste 12 uur voor het begin van de werking aan om de 

compressor te beschermen. 

Door het airconditionersysteem onmiddellijk te starten na 

het aanschakelen van de stroomtoevoer kan er zich een 

storing voordoen. 

· Schakel de stroomonderbreker steeds uit als u de 

afstandsbediening, de airconditioner of de filter 

schoonmaakt. 

Er kan een letsel ontstaan als de werking begint tijdens het 

schoonmaken. 

 

3.1. De stroom aanschakelen 
 

Volg de onderstaande procedure om de stroom aan te schakelen 

nadat die uitgeschakeld is geweest buiten het seizoen. 

 

(1) Schakel de aangesloten buitenunits aan. 

(2) Schakel alle aangesloten aftakdozen aan. 

(De Centrale Afstandsbediening start.) 

 

 

De verbinding met het airconditionersysteem wordt 

nagekeken tijdens de opstart. 

 

 
 

Als de opstart normaal is voltooid, verschijnt het scherm 

“Monitor” op het beeldscherm van de Centrale 

Afstandsbediening en behoudt het systeem de standby-

status. 

Zie [4. SCHERM MONITOR] voor het scherm “Monitor”. 

Zie [6. WERKING INSTELLEN] voor de werking van de 

airconditioner. 

 

 
 

 

Opgelet 
De volgende foutboodschap knippert op het display als 

vergeten wordt de stroom voor de buitenunits aan te 

schakelen of als de stroom voor de binnenunits afgesloten 

wordt. 

 
Schakel de stroom in dat geval onmiddellijk uit en opnieuw 

aan. 

 

Opmerking 
· Voor een vlotte opstart van de werking wordt het 

aanbevolen de stroom van het airconditioningsysteem 

niet uit te schakelen tijdens het seizoen, behalve om 

schoon te maken of bij een fout. 

· Schakel de stroom naar het airconditioningsysteem niet 

uit tijdens de 10 °C warmtewerking, zelfs als u lange tijd 

niet thuis bent. 

3.2. De tijd controleren 
 

Controleer of de huidige tijd correct getoond wordt op het 

scherm. (Vraag de installateur de correcte tijd in te stellen bij de 

installatie.) Om de tijd te veranderen of om de tijd om te 

schakelen naar de zomertijd, volgt u de instructies in [9. 

SUBMENU INSTELLEN]. 

 
  

1 

2 

3 
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3.3. Over de toetsenvergrendeling 
 

Er wordt een vergrendeling aangeboden om te voorkomen dat 

kinderen of buitenstaanders het toestel onvoorzichtig kunnen 

bedienen. Deblokkeer het scherm "Monitor" om het te bedienen. 

Zie [4. SCHERM MONITOR] voor het scherm "Monitor". 

 

 
 

Om te vergrendelen: 

Door 2 seconden of langer te drukken op de [Annuleerknop] 

vergrendelen alle toetsen en verschijnt "Toetsenvergrendeling" 

op het scherm. 

 

Om de toetsen te ontgrendelen: 

Door 2 seconden of langer te drukken op de [Annuleerknop] 

ontgrendelen alle toetsen, en verdwijnt de vermelding 

"Toetsenvergrendeling" van het scherm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Annuleerknop 

 

Opmerking 
“Toetsenvergrendeling” knippert op het scherm bij 

bediening terwijl de toetsen vergrendeld zijn. 

 

 

4. SCHERM “MONITOR” 
 

4.1. Over het scherm “Monitor” 
 

De status van de instellingen van functies of werkingsstatus van 

elke binnenunit wordt getoond. Dit is het basisscherm van deze 

controleunit. 

 

 
 

4.1.1. Weergave werkingsmodus 

 
 

De werkingsmodus wordt getoond met symbolen. Als alle 

binnenunits uitgeschakeld zijn, verschijnt "Uit". 

Zie [6. WERKING INSTELLEN] om de instellingen voor de 

werking te regelen. 

 

Symbolen van de werkingsmodus 

 
Auto            Koel      Droog  Ventilator   Warmte  10 °C Warmte   Uit 

 

Opmerking 
Als verschillende modi gelijktijdig in werking zijn, 

verschijnen de volgende symbolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkingsmodus Getoond symbool 

“Koel” en Droog, Auto 

en/of Ventilator  Koel 

“Droog” en Auto en/of 

Ventilator  Droog 

“Auto” en Ventilator 
 Auto 

“Warmte” en Auto 
 Warmte 

“10 °C Warmte” 
 10 °C Warmte 
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4.1.2. Weergave binnenunits 

 

 
 

Aangesloten binnenunits (Kamer X) worden getoond. Werkende 

binnenunit wordt gemarkeerd. Om de werking/uitschakeling van 

binnenunits in te stellen, zie [6. WERKING INSTELLEN]. 

 

 Kamer 1  Kamer 1 
Binnenunit gestopt Binnenunit in werking 

(of in werking van 

10 °C warmte) 

 

Opgelet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Functieweergave 

 

 
 

De effectieve instellingsfuncties worden getoond met symbolen. 

Instellingen die niet ingesteld of ongeldig zijn, worden niet 

getoond. Voor functiedetails van instellingsmethodes: zie de 

beschrijving in elk item. 

 

 
Alle 10 °C Warmte 

 
Alles Zuinig 

 
B.U. Stil 

 
Programma 

 

Zie [7. FUNCTIE INSTELLEN] 

 

 

Afstandsbediening (AB) 
blokkering 

 

Zie [9. SUBMENU INSTELLEN] 

 

4.1.4. Instellingenmenu 

 

 
 

Dit is het menu om de werking van elke functie in te stellen. Door 

een item te kiezen met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en door 

op de [Enterknop] te drukken, wordt omgeschakeld naar het 

werkingsscherm van elk menu. 

 

Werking 
Er zijn instellingen mogelijk i.v.m. de werking. 

Zie [6. WERKING INSTELLEN]. 

Functie 
Er zijn instellingen mogelijk i.v.m. de functie. 

Zie [7. FUNCTIE INSTELLEN]. 

Programma 
Er kan een schema ingesteld worden voor een 

geprogrammeerde werking. 

Zie [8. PROGRAMMA INSTELLEN]. 

  

· De binnenunit zoals rechts is 

ingesteld vanaf de binnenunit 

en buitenunit naar de blokkering 

van de afstandsbediening. In dit 

geval kan de bediening en 

instelling niet gebeuren met de 

Centrale afstandsbediening. 

· Een knipperende binnenunit 

betekent dat een onjuiste 

combinatie van werkingsmodi is 

ingesteld. Voor details, zie [6-3-

2. Werkingsmodus instellen]. 

· Als afwisselend een fout wordt 

getoond, is er een fout bij een 

binnenunit. Kijk de 

foutboodschap na op de 

binnenunit of de 

standaardafstandsbediening en 

contacteer een gemachtigde 

onderhoudstechnicus. 
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5. BEDIENING AAN/UITKNOP 
 

5.1. Bediening met Aan/Uitknop 
 

De bediening begint door eenmaal op de [Aan/Uitknop] 

te drukken terwijl alle binnenunits gestopt zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Aan/Uitknop 

 

Opgelet 
De [Aan/Uitknop] kan gebruikt worden terwijl het scherm 

"Monitor" wordt getoond. Zie [4. SCHERM “MONITOR”]. 

 

Opmerking 
· Door deze handeling beginnen de binnenunits te 

werken met de instelling (functie, ventilatorsnelheid en 

temperatuur) zoals toen het toestel de laatste keer werd 

uitgeschakeld. 

· Zie [6. WERKING INSTELLEN] om geselecteerde 

binnenunits aan te schakelen, om de werkingsmodus te 

wijzigen, om de ventilatorsnelheid en de temperatuur in 

te stellen. 

 

Als eenmaal op de [Aan/Uitknop] wordt gedrukt terwijl 

het toestel in werking is, stoppen alle binnenunits met 

werken. 

 

 

Opmerking 
Als de functie 10 °C warmte (Alle) gekozen is, beginnen 

alle binnenunits te werken volgens de 10 °C warmtefunctie. 

Dit is handig wanneer u weggaat. 

Zie [7. FUNCTIE INSTELLEN] voor 10 °C warmte (Alle). 

 

 

 

6. WERKING INSTELLEN 
 

6.1. Over de instellingen van de werking 
 

Deze instellingen kunnen de werking of de instellingen van de 

werking wijzigen. De volgende instellingen of 

werkingsmogelijkheden zijn beschikbaar. 

 

Aan-/Uitschakelen 
Het Aan-/Uitschakelen kan ingesteld worden voor alle 

binnenunits of een bepaalde binnenunit. 

Nadat de aan te schakelen binnenunits geselecteerd 

zijn, volgt u de instructies in [6-3-1. Aan-/Uitschakelen]. 

Werkingsmodus instellen 
De werkingsmodus kan ingesteld worden voor alle 

binnenunits of een bepaalde binnenunit. 

Nadat de in te stellen binnenunits geselecteerd zijn, 

volgt u de instructies in [6-3-2. Werkingsmodus 

instellen]. 

Kamertemperatuur instellen 
De temperatuur kan ingesteld worden voor alle 

binnenunits of voor een bepaalde binnenunit. 

Nadat de in te stellen binnenunits zijn geselecteerd, 

volgt u de instructies in [6-3-3. Kamertemperatuur 

instellen]. 

Ventilatorsnelheid instellen 
De ventilatorsnelheid kan worden ingesteld van elke 

geselecteerde binnenunit. 

Nadat de in te stellen binnenunits zijn geselecteerd, 

volgt u de instructies in [6-3-4. Ventilatorsnelheid 

instellen]. 

10 °C warmte instellen 
De werking 10 °C warmte kan ingesteld worden voor 

elke geselecteerde binnenunit. 

Nadat de in te stellen binnenunits zijn geselecteerd, 

volgt u de instructies in [6-3-5. 10 °C warmte instellen]. 

Om de werking 10 °C warmte in te stellen voor alle 

binnenunits: zie [7. FUNCTIE INSTELLEN]. 

Zuinige werking instellen 
Een zuinige werking kan ingesteld worden voor elke 

geselecteerde binnenunit. 

Nadat de in te stellen binnenunits zijn geselecteerd, 

volgt u de instructies in [6-3-6. Zuinige werking]. 

Om de zuinige werking in te stellen voor alle 

binnenunits: zie [7. FUNCTIE INSTELLEN]. 

 

  

1 

2 
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6.2. Omschakelen naar het scherm “Werking” 
 

Als u met de [Cursorknop (Links/Rechts)] “Werking” 

kiest uit het Menu op het scherm “Monitor” en u op de 

[Enterknop] drukt, verschijnt het scherm “Werking 

(selecteer unit)”. 

 

 
 

Ga naar [6-2-1. Werking/instelling van alle binnenunits 

tegelijk] of [6-2-2. Werking/instelling van elke 

binnenunit]. 

 

6.2.1. Werking/instelling van alle binnenunits 
tegelijk 

 

Selecteer “Selecteer alle” met de [Cursorknop] en druk 

op de [Enterknop]. 

 

 
 

Het scherm “Werking” verschijnt. 

 

 
 

Volg de onderstaande werking/instelling. 

6-3-1. Aan-/Uitschakelen 

6-3-2. Werkingsmodus instellen 

6-3-3. Kamertemperatuur instellen 

Opgelet 
Als alle binnenunits tegelijk worden bediend/ingesteld, 

kunnen de [instelling Ventilatorsnelheid], de [instelling 

10 °C warmte] en de [Zuinige instelling] niet worden 

ingesteld. Stel in elke binnenunit in. 

 

Na het instellen gaat het scherm terug naar het scherm 

“Werking (selecteer unit)”. Om het instellen te 

beëindigen drukt u op de [Annuleerknop] om terug te 

keren naar het scherm “Monitor”. 

6.2.2. Werking/instelling van elke binnenunit 

 

Selecteer een binnenunit (Kamer X) met de [Cursor-

knop] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Display van werkende binnenunit 
 

 
Auto,Koel,Droog   Ventilatorfunctie    10 °C warmtefunctie 

of Warmtewerking 

 

 
  Zuinige functie            Testfunctie 

 

Opgelet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

Als het symbool van de 

werkingsmodus of “10 °C 

Warmte” knippert, is een 

onjuiste combinatie van 

werkingsmodi ingesteld. 

Zie [6-3-2. Werkingsmodus 

instellen]. 

De binnenunit die zoals rechts 

wordt weergegeven is ingesteld 

vanaf de binnenunit en 

buitenunit tot de blokkering van 

de afstands-bediening. In dat 

geval kan de bediening en de 

instelling niet gebeuren d.m.v. 

de centrale afstandsbediening. 

Als deze binnenunit 

geselecteerd is, verschijnt de 

onderstaande melding 

onderaan het scherm, en kan 

niet doorgegaan worden naar 

de volgende handeling. 

 
 

 

 

 
Deze binnenunit kan niet geselecteerd worden met 

“Selecteer alle”. 
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Het scherm “Werking” verschijnt. Het scherm bestaat uit 

2 pagina’s, waartussen gebladerd kan worden met een 

druk op de [Omschakelknop voor het scherm 

(Links/Rechts)]. 

 
 

Omschakelknop 

scherm (Links) 

    

Omschakelknop 

scherm (Rechts) 

 
 

 
 

Volg de onderstaande bediening/instelling. 

 

6-3-1. Aan-/Uitschakelen 

6-3-2. Werkingsmodus instellen 

6-3-3. Kamertemperatuur instellen 

6-3-4. Ventilatorsnelheid instellen 

6-3-5. 10 °C warmte instellen 

6-3-6. Zuinige instelling 

 

Na de instelling gaat het scherm terug naar het scherm 

om de binnenunit te selecteren. Om een andere binnen-

unit in te stellen, selecteert u die binnenunit. 

 

Om de instelling te beëindigen drukt u op de 

[Annuleerknop] om terug te keren naar het scherm 

“Monitor”. 

 

6.3. Werking instellen 

6.3.1. Aan-/Uitschakelen 

 

Selecteer “Aan-Uit” met de [Cursorknop (Links/Rechts)] 

en kies “Aan” of “Uit” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. 

 

 
 

Aan/Uitsymbolen 

 
  Aan        Uit 
 

Andere instellingen voor de werking kunnen continu 

ingesteld worden. 

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], 

waarna het scherm “Werking (selecteer unit)” opnieuw 

verschijnt. 

6.3.2. Werkingsmodus instellen 

 

Selecteer “Modus” met de [Cursorknop (Links/Rechts)] 

en stel de werkingsmodus in met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. 

 
 

Symbolen werkingsmodus 

 

 Auto    Koel   Droog  Venti- Warmte 
                                     lator 
 
Andere instellingen voor de werking kunnen continu 

ingesteld worden. 

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], 

waarna het scherm “Werking (selecteer unit)” opnieuw 

verschijnt. 

 

2 

3 

1 

2 

1 

2 
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Opgelet 
Bij het instellen van de werkingsmodus voor elke 

binnenunit zijn de instelbare combinaties beperkt. Dit zijn 

de mogelijke combinaties van instellingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Alleen als het signaal doorgestuurd wordt van de 

buitenunit door de externe input. Contacteer gemachtigd 

onderhoudspersoneel voor details. 

 

6.3.3. Kamertemperatuur instellen 

 

Selecteer “Temp. inst.” met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en stel de kamertemperatuur in met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 

 
 

Opgelet 
· Mogelijk temperatuurbereik in de werkingsmodus: 

Koel, Droog, Auto ............. 18 tot 30 °C (64 tot 88 °F) 

Warmte ............................. 16 tot 30 °C (60 tot 88 °F) 

· Als de werkingsmodus is ingesteld op “Ventilator” kan 

de Kamertemperatuur niet ingesteld worden. (“Temp. 

inst.” kan niet geselecteerd worden.) 

· Als de werkingsmodus ingesteld is op “Auto” en de 

kamertemperatuur of de ingestelde temperatuur in elke 

kamer beduidend verschillen, kan elke binnenunit een 

onmogelijke combinatie van instellingen hebben. Stel in 

dat geval de werkingsmodus in op mogelijke 

werkingsmodi behalve “Auto”. 

 

Andere instellingen voor de werking kunnen continu 

ingesteld worden. 

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], 

waarna het scherm “Werking (selecteer unit)” opnieuw 

verschijnt. 

6.3.4. Ventilatorsnelheid instellen 

 

Selecteer “Ventilator” met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en stel de ventilatorsnelheid in met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 

 
 

Symbolen ventilatorsnelheid 

 

Hoog    Med    Laag   Stil       Auto 
 

 

Opgelet 
Als de werkingsmodus op “Droog” wordt gezet, schakelt de 

Ventilatorsnelheid naar “Auto”. (Ventilatorsnelheid kan niet 

geselecteerd worden.) 

 

Andere instellingen voor de werking kunnen continu 

ingesteld worden. 

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], 

waarna het scherm “Werking (selecteer unit)” opnieuw 

verschijnt. 

 

6.3.5. 10 °C warmte instellen 

 

Selecteer “10 °C Warmte” met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en zet op “Aan” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. De 10 °C warmtefunctie start. 

 

 
 

 

1 

2 

1 

2 

1 

Situatie 
Mogelijke 

combinaties 

Andere binnenunits dan 

de geselecteerde zijn in 

werking Koel. 

Koel, Droog, 

Ventilator, Auto 

Andere binnenunits dan 

de geselecteerde zijn in 

werking Droog. 

Koel, Droog, 

Ventilator, Auto 

Andere binnenunits dan 

de geselecteerde zijn in 

werking 10 °C Warmte. 

Warmte, Auto 

Als de Koele 

werkingsmodus vastgezet 

is * 

Koel, Droog, 

Ventilator, Auto 

Als de Warme 

werkingsmodus vastgezet 

is * 

Warmte, Auto 

 



NL - 14 

Opgelet 
· Als "10 °C Warmte" op "Aan" staat voor de werkende 

binnenunit, stopt de werking en start de 10 °C 

warmtefunctie. ("Aan-Uit" schakelt om naar "Uit"). 

· Als "Aan-Uit" op "Aan" staat nadat "10 °C Warmte" op 

"Aan" is gezet, stopt de 10 °C warmtefunctie. ("10 °C 

Warmte" schakelt om naar "Uit"). 

· Als andere binnenunits dan de geselecteerde werken 

onder Koele of Droge werking, wordt de instelling 10 °C 

warmte niet getoond. (Kan niet ingesteld worden.) 

 

Andere instellingen voor de werking kunnen continu 

ingesteld worden. 

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], 

waarna het scherm “Werking (selecteer unit)” opnieuw 

verschijnt. 

 

6.3.6. Zuinige instelling 

 

Selecteer “Zuinig” met de [Cursorknop (Links/Rechts)] 

en zet op “Aan” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. 

 

 
 

Opgelet 
· Als "Zuinig (Alle)" op "Activeer" staat in de functie-

instelling, kan de Zuinige functie niet uitgeschakeld 

worden door de werkingsinstelling of de 

standaardafstandsbediening. Stel "Zuinig (Alle)" zo 

nodig in op 'Deactiveer' in de functie-instelling. 

· In de 10 °C warmtewerking wordt de Zuinige instelling 

niet getoond (onmogelijke instelling). 

 

Andere instellingen voor de werking kunnen continu 

ingesteld worden. 

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], 

waarna het scherm “Werking (selecteer unit)” opnieuw 

verschijnt. 

 

 

7. FUNCTIE INSTELLEN 
 

7.1. Over functie instellen 
 

Functies i.v.m. de werking kunnen worden ingesteld. De 

volgende instellingen of werkingswijzen zijn beschikbaar: 

10 °C warmte (Alle) instellen 
Activeer of deactiveer 10 °C warmte (Alle). Ingesteld op 

activeer beginnen alle binnenunits de 10 °C 

warmtewerking, hetgeen gestopt wordt door te drukken 

op de [Aan/Uitknop] van de Centrale afstandsbediening. 

Zie [7-3-1. 10 °C warmte (alle) instellen]. 

Als elke binnenunit ingesteld is op 10 °C 

warmtewerking, instellen volgens de instructies in [6. 

WERKING INSTELLEN]. 

Zuinige werking (Alle) instellen 
Activeer of deactiveer Zuinige werking (Alle). Ingesteld 

op activeer werken alle binnen- en buitenunits in de 

zuinige werkingsmodus. 

Zie [7-3-2. Zuinige werking (Alle)] 

Als elke binnenunit ingesteld is op zuinige functie, 

instructies volgen in [6. WERKING INSTELLEN]. 

Buitenunit stille werking instellen 
Activeer of deactiveer de stille bediening van de 

buitenunit en de tijdsperiode. Ingesteld op activeer 

werken de buitenunits tijdens de ingestelde tijdsperiode 

volgens de stille werking. 

Zie [7-3-3. Buitenunit stille werking instellen]. 

Programma selecteren 
Het programma voor wanneer de timerwerking 

toegepast wordt en de dagen van de week kunnen 

ingesteld worden als de timerwerking tijdelijk niet 

toegepast wordt. 

Zie [7-3-4. Programma selecteren]. 

Het programma moet vooraf ingesteld worden. Om het 

programma in te stellen, volg de instructies in [8. 

PROGRAMMA INSTELLEN]. 

 

7.2. Omschakelen naar het scherm “Functie” 
 

Als “Functie” wordt geselecteerd met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] op het schermmenu “Monitor” en op de 

[Enterknop] wordt gedrukt, verschijnt het scherm 

“Functie”. 

 
Ga naar [7-3. Functie instellen]. 

 

  

2 

1 

2 

1 

2 
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7.3. Functie instellen 
 

7.3.1. 10 °C warmte (Alle) instellen 

 

Selecteer “10 °C Warmte (Alle)” met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en druk op de [Enterknop]. 

 
 

De in te stellen items zijn gemarkeerd. Kies dus 

“Activeer” of “Deactiveer” met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en druk op de [Enterknop]. 

 
 

Vrijgave omgekeerd display. Als “Activeer” gekozen is, 

verschijnt de functie-indicatie bovenaan het scherm en 

beginnen alle binnenunits de 10 °C warmtewerking. Dit 

kan gestopt worden met een druk op de [Aan/Uitknop] 

op de [Centrale afstandsbediening]. 

 
Om andere items in te stellen selecteert u het item met 

de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 

Om de instelling te voltooien keert het scherm terug 

naar het scherm “Monitor” bij een druk op de 

[Menuknop]. 

 

Opgelet 
· Deze functie is alleen geactiveerd bij een uitschakeling 

door een druk op de [Aan/Uitknop] van de Centrale 

afstandsbediening. 

· Als de werking 10 °C (Alle) uitgeschakeld wordt, kiest u 

“Deactiveer” en zet 10 °C warmte op “Uit” in de 

werkingsinstelling van elke binnenunit. Zie [6. 

WERKING INSTELLEN]. 

7.3.2. Zuinige instelling (Alle) 

 

Selecteer “Zuinig (Alle)” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

De in te stellen items zijn gemarkeerd. Kies dus 

“Activeer” of “Deactiveer” met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Vrijgave omgekeerd display. Als “Activeer” gekozen is, 

verschijnt de functie-indicatie bovenaan het scherm en 

beginnen alle binnenunits de Zuinige werkingsmodus. 

 

 
Om andere items in te stellen selecteert u het item met 

de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 

Om de instelling te voltooien keert het scherm terug 

naar het scherm “Monitor” bij een druk op de 

[Menuknop]. 

 

Opgelet 
Als Zuinig (Alle) op “Activeer” is gezet, kan de Zuinige 

modus niet vrijgegeven worden door de werkingsinstelling 

en de standaardafstandsbediening. 

  

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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7.3.3. Buitenunit stille werking instellen 

 

Selecteer “B.U. stil” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Het scherm B.U. stil verschijnt. Selecteer “B.U. stil” met 

de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de 

[Enterknop]. 

 

 
 

De in te stellen items zijn gemarkeerd. Kies dus 

“Activeer” met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en 

druk op de [Enterknop]. Het omgekeerde scherm van 

“B.U. stil” wordt vrijgegeven. 

 

 
 

Stel een tijd in voor de stille werking. Selecteer “Tijd 

instellen” met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en druk 

op de [Enterknop]. 

 

 
 

 

“Uur” van “Starttijd” is gemarkeerd. Stel het “Uur” in met 

de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 

 
 

Opgelet 
De tijd wordt weergegeven in dezelfde stijl als de instelling. 

Zie [9. SUBMENU INSTELLEN]. 

 

Selecteer “Minuut” met de [Cursorknop (Links/Rechts)] 

en stel in volgens dezelfde procedure als het “Uur”. 

(Kan ingesteld worden per eenheid van 5 minuten.) 

 

 
Stel “Uur” en “Minuut” voor de “Stop tijd” continu in.  

 

Eenmaal vastgezet met een druk op de [Enterknop] 

verschijnt de functie-indicatie bovenaan het scherm. 

 
Om andere items in te stellen selecteert u het item met 

de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 

Om terug te keren naar het scherm “Functie” drukt u op 

de [Annuleerknop]. 

 

Om de instelling te voltooien keert het scherm terug 

naar het scherm “Monitor” bij een druk op de 

[Menuknop]. 

Opgelet 
· Stel "Uur" en "Minuut" samen met "Starttijd" en 

"Stoptijd" in. (Werkt niet met een onvolledige instelling.) 

· Het is onmogelijk dezelfde tijd in te stellen voor de 

"Starttijd" en de "Stoptijd". 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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7.3.4. Programma selecteren 

 

Selecteer “Programma selecteren” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Het scherm “Programma selecteren” verschijnt. 

Selecteer “Programma” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Het in te stellen item is gemarkeerd. Kies dus de 

toepasselijke programmanaam met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Als “Deactiveer” is geselecteerd wordt de werking van 

de timer niet uitgevoerd. 

Met een druk op de [Enterknop] wordt het omgekeerde 

display van het in te stellen item vrijgegeven en 

verschijnt de functie-indicatie bovenaan het scherm. 

 

Opgelet 
Als de functie-indicatie bovenaan het scherm niet verschijnt 

hoewel op de [Enterknop] wordt gedrukt nadat "Programma 

1" of "Programma 2" ingesteld zijn, is de instelling van het 

programma niet effectief of niet ingesteld. Zie [8. 

PROGRAMMA INSTELLEN]. 

 

Als er dagen niet van toepassing zijn op de programma-

timer, selecteert u “Vrije dag” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en drukt u op de [Enterknop]. 

 

 

Opgelet 
Deze instelling wordt vrijgegeven na één uitvoering. 

Gebruik deze functie als de geprogrammeerde werking niet 

uitgevoerd wordt, zoals tijdens vakanties. De 

geprogrammeerde werking wordt alleen geactiveerd nadat 

ze is ingesteld. 

 

De dagen van de week worden gemarkeerd. Selecteer 

de toepasselijke dagen met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en vink aan met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. In een week kunnen verschillende 

dagen worden ingesteld. 

 

 

Opgelet 
Als het programma voor een dag van de week niet is 

ingesteld in [8. PROGRAMMA INSTELLEN] wordt de 

geprogrammeerde werking niet uitgevoerd, zelfs als “Vrije 

dag” niet aangevinkt is. 

 

Met een druk op de [Enterknop] wordt het omgekeerde 

display vrijgegeven. 

 

 
 

Druk op de [Annuleerknop] om terug te keren naar het 

scherm “Functie”. 

Om de instelling te voltooien keert het scherm terug 

naar het scherm “Monitor” bij een druk op de 

[Menuknop].  
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8. PROGRAMMA INSTELLEN 
 

8.1. Over het programma instellen 

8.1.1. Over de programmanaam 

Het patroon van het programma kan ingesteld worden voor elke 

programmanaam "Programma 1" en "Programma 2". Deze 

kunnen niet gelijktijdig op elke binnenunit van toepassing zijn. 

Gebruik het bijvoorbeeld voor "Zomer" of "Winter". 

 

8.1.2. Over het instellen van de tijd en de 
werking 

 

Er kan tot 4 keer per dag een werking worden ingesteld. Stel het 

patroon in volgens het doel en volgens de dagelijkse routine. 

 

Bv. 1) Aan en Uit eenmaal per dag 
 

 
 

Bv. 2) Aan en Uit tweemaal per dag 
 

 
 

Bv. 3) De temperatuur veranderen tijdens de werking 
 

 
 

Bv. 4) Voorkomen dat vergeten wordt uit te schakelen 
 

 
 

Bv. 5) Werking ’s nachts 
 

 
 

 

8.2. Omschakelen naar het scherm 
“Programma” 
 

Als “Programma” geselecteerd wordt met de 

[Cursorknop (Links/Rechts)] in het schermmenu 

“Monitor” en op de [Enterknop] wordt gedrukt, verschijnt 

het scherm “Programma (selecteer unit)”. 

 
 

Ga naar [8-2-1. Hetzelfde programma instellen voor alle 

binnenunits] of [8-2-2. Het programma voor elke 

binnenunit instellen]. 

8.2.1. Hetzelfde programma instellen voor alle 
binnenunits 

 

Selecteer “Selecteer alle” met de [Cursorknop] en druk 

op de [Enterknop]. 

 

 
 

Het scherm “Programma” verschijnt. Ga naar [8-3-1. 

Selecteer programmanaam]. 

 

8.2.2. Het programma voor elke binnenunit 
instellen 

 

Selecteer de in te stellen binnenunit (Kamer X) met de 

[Cursorknop] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Het scherm “Programma” verschijnt. Ga naar [8-3-1. 

Selecteer programmanaam].  
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Opmerking 
Als de geselecteerde binnenunits afzonderlijk ingesteld 

zijn, moet elkeen apart ingesteld worden. Nadat alle 

binnenunits ingesteld worden volgens hetzelfde 

programma, wordt elke binnenunit veranderd in de 

instellingen of gewist. 

 

8.3. Programma instellen 

8.3.1. Programmanaam selecteren 

 

Selecteer de relevante programmanaam (“Programma 

1” of “Programma 2”) met de [Omschakelknop voor het 

scherm (Links/Rechts)]. 

 

 
 

Omschakelknop 

scherm (Links) 

    

Omschakelknop 

scherm (Rechts) 

 
 

 
 

Opgelet 
· Als “Selecteer programma” ingesteld is, verschijnt het 

vanuit het geselecteerde programma. Zie [7. FUNCTIE 

INSTELLEN]. 

· “Programma 1” en “Programma 2” kunnen niet 

gelijktijdig op elke binnenunit van toepassing zijn. 

Let erop dezelfde programmanaam in te stellen als het 

programma gelijktijdig toegepast wordt. 

 

Opmerking 
In dit scherm wordt de huidige dag van de week op de 

voorzijde getoond. 

De instelling van elke dag van de week kan nagekeken 

worden door te drukken op de [Cursorknop (Links/Rechts)]. 

 

Als Programmanaam geselecteerd is, gaat u naar [8-3-

2. Activeren/Deactiveren van het programma instellen]. 

 

8.3.2. Activeren/Deactiveren van het 
programma instellen 

 

Selecteer “Deactiveer” (of “Activeer”) met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de 

[Enterknop]. 

 

 
 

Als “Deactiveer” of “Activeer” gemarkeerd is: stel 

“Activeer” (of “Deactiveer”) in met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. 

 

 
 

Eenmaal vastgelegd met een druk op de [Enterknop] 

wordt het omgekeerde scherm vrijgegeven. 

Eenmaal ingesteld op “Activeer” gaat u door met [8-3-3. 

De dag van de week selecteren]. 

 

Opmerking 
· Zet op “Activeer” als de programmawerking wordt 

uitgevoerd. Om de programmawerking tijdelijk vrij te 

geven stelt u in op “Deactiveer”. 

· Als elke binnenunit is ingesteld, zijn alleen de 

binnenunits ingesteld op “Activeer”. De 

programmawerking wordt uitgevoerd. 

· Geleverd uit de fabriek staan alle binnenunits op 

“Deactiveer”. 

 

Opgelet 
Als alleen is omgeschakeld naar “Activeer” of “Deactiveer”, 

selecteert u “Eind” met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] 

en drukt u op de [Enterknop]. De instelling is voltooid. 
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8.3.3. De dag van de week selecteren 

De dag van de week kan geselecteerd worden voor de werking 

volgens de programmatimer. 

 

Selecteer “Dag” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

De huidige dag van de week is geselecteerd. 

 

 
 

Selecteer de dag van de week voor de werking van de 

programmatimer met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en 

stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. De in te 

stellen dag van de week is gemarkeerd. 

 

 
 

Opmerking 
Stel alle toe te passen dagen van de week in voor dezelfde 

programmawerking. 

 

 

Eenmaal de selectie van de dag van de week voltooid, 

drukt u op de [Enterknop]. 

Het omgekeerde display wordt vrijgegeven en alleen de 

geselecteerde dagen van de week worden getoond. 

 
Ga verder met [8-3-4. De tijd en de werking instellen]. 

 

Opmerking 
Bij het veranderen van een vooraf geprogrammeerde 

instelling moet de tijd opnieuw ingesteld worden als de 

dagen van de week (of de dag van de week als de tijd niet 

ingesteld is) met een verschillende ingestelde tijd 

gelijktijdig geselecteerd zijn. 

8.3.4. De tijd en de werking instellen 

De tijd en de werking kunnen worden ingesteld. Een werking kan 

tot 4 keer per dag worden ingesteld. 

 

Selecteer “Tijd” met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] 

en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

“1” is gemarkeerd. De tijd en werking kan ingesteld 

worden van 1 ~ 4. 

 
Ga naar “Uur” door te drukken op de [Cursorknop 

(Rechts)]. 

 

Opmerking 
Als 1 ~ 4 geselecteerd wordt, worden alle reeds 

opgeslagen gegevens gewist als de [Annuleerknop] langer 

dan 2 seconden ingedrukt wordt. 
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“Uur” wordt gemarkeerd. Stel het “Uur” in met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 

 
 

Als “Uur” ingesteld is, gaat u naar “Minuut” met een 

druk op de [Cursorknop (Rechts)]. 

 

“Minuut” wordt gemarkeerd. Stel de “Minuut” in met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. (Kan snel ingesteld 

worden door de knop ingedrukt te houden.) 

 

 

Als de tijd is ingesteld voor 24-uursindicatie, gaat u naar 

“Aan/Uit” met een druk op de [Cursorknop (Rechts)]. 

Als de tijd is ingesteld voor AM/PM-indicatie, gaat u 

naar “AM/PM” met een druk op de [Cursorknop 

(Rechts)]. 

Stel “AM” of “PM” in met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. 

 

 

Als “AM/PM” ingesteld is, gaat u naar “Aan/Uit” met een 

druk op de [Cursorknop (Rechts)]. 

Opgelet 
De tijd wordt weergegeven in dezelfde stijl als de instelling. 

Zie [9. SUBMENU INSTELLEN]. 

 

 

“Aan/Uit” wordt gemarkeerd. Zet op “Aan” of “Uit” met 

de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 

 

Als “Aan” is gekozen, gaat u naar “Werkingsmodus” 

door te drukken op de [Cursorknop (Rechts)]. 

Als “Uit” is gekozen, is het niet vereist de 

“Werkingsmodus” en de “Temperatuur” in te stellen. 

(Kan niet ingesteld worden.) 

 

“Werkingsmodus” wordt gemarkeerd. Stel de 

“Werkingsmodus” in met de [Cursorknop (Omhoog/ 

Omlaag)]. 

 

 

Als de “Werkingsmodus” is ingesteld, gaat u naar de 

“Temperatuur” met de [Cursorknop (Rechts)]. 

Opgelet 
Werkingsmodus is ingesteld op Koel, Droog, Warmte en 

Auto. De mogelijke combinaties van gelijktijdige 

werkingsmodi zijn beperkt. Zie [6-3-2. Werkingsmodus 

instellen]. 

 

“Temperatuur” wordt gemarkeerd. Stel “Temperatuur” in 

met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 
 

Opgelet 
Mogelijk temperatuurbereik dat ingesteld kan worden: 

Koel, Droog, Auto ............. 18 tot 30 °C (64 tot 88 °F) 

Warmte ............................. 16 tot 30 °C (60 tot 88 °F) 
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Om de volgende tijd in te stellen, gaat het scherm naar 

“2” als op de [Cursorknop (Rechts)] wordt gedrukt. 

 

 
Stel elk item in volgens dezelfde procedure als 

hierboven. 

 

Als de vereiste instellingen zijn voltooid, drukt u op de 

[Enterknop]. 

 

 
 

Het omgekeerde display van de in te stellen items wordt 

vrijgegeven. 

Andere dagen van de week kunnen continu ingesteld 

worden. (Selecteer “Dag”) 

Om de instelling te voltooien, selecteert u “Eind” met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en drukt u op de 

[Enterknop]. 

 

Door op de [Enterknop] te drukken gaat het display 

terug naar het scherm “Programma (selecteer unit)”. 

Om een andere binnenunit in te stellen, herhaalt u de 

procedure uit [8-2-2. Het programma voor elke 

binnenunit instellen]. 

Opgelet 
Bij het uitvoeren van een geprogrammeerde werking moet 

het ingestelde programma geselecteerd zijn. 

Selecteer de relevante programmanaam (“Programma 1” 

of “Programma 2”) in [7-3-4. Programma selecteren] onder 

[7. FUNCTIE INSTELLEN]. 

 

9. SUBMENU INSTELLEN 
 

9.1. Over submenu instellen 
Andere zaken dan de werking kunnen worden ingesteld. De 

volgende punten kunnen worden ingesteld. 

Datum/Tijd instellen 
De datum en de tijd kunnen worden ingesteld. 

Zie [9-3. Datum/Tijd instellen]. 

· Datum instellen 

· Tijd instellen 

· Zomertijd instellen 

· Displayformaat instellen 

Scherm instellen 
Het backlight van het beeldscherm kan worden ingesteld. 

Zie [9-4. Scherm instellen]. 

· Automatische uitschakeling instellen 

· Helderheid instellen 

· Contrast instellen 

A.B. blokkering instellen 
De werking van de standaardafstandsbediening van elke 

binnenunit kan geblokkeerd worden. Zie [9-5. A.B. blokkering 

instellen]. 

Eerste instelling 
De taal voor het display en de temperatuureenheid kunnen 

worden ingesteld. 

Zie [9-6. Eerste instelling]. 

· Taal instellen 

· Temperatuureenheid instellen 
 

9.2. Omschakelen naar het scherm “Submenu” 
 

Als gedrukt wordt op de [Menuknop] terwijl het scherm 

“Monitor” wordt getoond, schakelt het om naar het 

scherm “Submenu”. (Als gedrukt wordt op de 

[Menuknop] terwijl het scherm “Submenu” wordt 

getoond, gaat het display terug naar het scherm 

“Monitor”.) 
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9.3. Datum/Tijd instellen 
 

Selecteer “Datum/Tijd” met de [Cursorknop] en druk op 

de [Enterknop]. 

Het scherm “Datum en Tijd” verschijnt. 

 

 

9.3.1. Datum instellen 

 

Selecteer “Datum” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Het datumscherm verschijnt. Selecteer de in te stellen 

items (Dag, Maand of Jaar) met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. 

 

 
 

Als de instelling voltooid is, bevestigt u door te drukken 

op de [Enterknop]. Eenmaal bevestigd, gaat het display 

terug naar het scherm “Datum en Tijd”. 

 

Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display 

terug naar het scherm “Submenu”. 

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het 

display terug naar het scherm “Monitor”. 

Opgelet 
De datum wordt weergegeven in dezelfde stijl als de 

instelling. Zie [9-3-4. Displayformaat wijzigen]. 

9.3.2. Tijd instellen 

 

Selecteer “Tijd” met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] 

en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Het tijdscherm verschijnt. Selecteer de in te stellen 

items (uur, min. of AM/PM) met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. 

(De minuten kunnen snel ingesteld worden door de 

knop ingedrukt te houden.) 

 

 
 

Als de instelling voltooid is, bevestigt u door te drukken 

op de [Enterknop]. 

Eenmaal bevestigd, gaat het display terug naar het 

scherm “Datum en Tijd”. 

 

Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display 

terug naar het scherm “Submenu”. 

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het 

display terug naar het scherm “Monitor”. 

Opgelet 
· De tijd wordt weergegeven in dezelfde stijl als de 

instelling. Zie [9-3-4. Displayformaat wijzigen]. 

· Zelfs als zomertijd toegepast wordt, stelt u de 

standaardtijd hier in. 

Kies Aan/Uit met [9-3-3. Zomertijd instellen]. 
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9.3.3. Zomertijd instellen 

Opgelet 
Alleen instellen voor gebruikers in een gebied waar 

zomertijd toegepast wordt. 

 

Selecteer “Zomertijd” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

De in te stellen items (Aan of Uit) worden gemarkeerd. 

Stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 

 
 

Als de instelling voltooid is, bevestigt u door te drukken 

op de [Enterknop]. 

Eenmaal bevestigd, gaat het display terug naar het 

scherm “Datum en Tijd”. 

 

Opmerking 
Als dit op “Aan” staat, wordt het uur met 1 uur voorsprong 

op de standaardtijd getoond. Als dit op “Uit” staat, wordt de 

standaardtijd getoond. 

 

Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display 

terug naar het scherm “Submenu”. 

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het 

display terug naar het scherm “Monitor”. 

9.3.4. Displayformaat veranderen 

 

Selecteer “Displayformaat veranderen” met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de 

[Enterknop]. 

 

 
 

Het scherm “Displayformaat veranderen” verschijnt. 

Selecteer de in te stellen items (Datumformaat of 

Tijdformaat) met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel 

in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. 

 

 
 

Opmerking 
De volgende displayformaten zijn beschikbaar: 

Datumformaat: Tijdformaat: 

Dag/Maand/Jaar 0:00-23:59 

Maand/Dag/Jaar 0:00-11:59 AM/PM 

Jaar/Maand/Dag 12:00-11:59 AM/PM 

 

Als de instelling voltooid is, bevestigt u door te drukken 

op de [Enterknop]. 

Eenmaal bevestigd, gaat het display terug naar het 

scherm “Datum en Tijd”. 

 

Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display 

terug naar het scherm “Submenu”. 

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het 

display terug naar het scherm “Monitor”. 
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9.4. Scherm instellen 
 

Selecteer “Scherm” met de [Cursorknop] en druk op de 

[Enterknop]. 

Het scherm “Scherm” verschijnt. 

 

 

9.4.1. Automatische uitschakeling instellen 

Het automatisch uitschakelen van het backlight van het 

beeldscherm kan worden ingesteld. 

 

Selecteer “Automatische uitschakeling” met de 

[Cursorknop (Links/Rechts)] en stel in met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag]. 

 

 
 

Opmerking 
De volgende tijden kunnen ingesteld worden. 

 

Automatische uitschakeling: 

 60 s 

 30 s 

 Uit (Geen verlichting) 

 

Opgelet 
Als het backlight automatisch uitgeschakeld wordt, heeft de 

eerste druk op een knop geen uitwerking, en licht het 

backlight weer op. 

Als “Automatische uitschakeling” op “Uit” staat, heeft de 

eerste druk op een knop onmiddellijk de normale 

uitwerking. 

 

Andere scherminstellingen kunnen continu gedaan 

worden. Om de instelling te voltooien, bevestigt u door 

op de [Enterknop] te drukken. 

Eenmaal bevestigd gaat het display terug naar het 

scherm “Submenu”. 

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het 

display terug naar het scherm “Monitor”. 

9.4.2. Helderheid instellen 

 

Selecteer “Helderheid” met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)]. 

 
 

Opmerking 
De instelling heeft onmiddellijk uitwerking tijdens het 

instellen. 

 

Opgelet 
Als de automatische uitschakeling op “Uit” staat, wordt de 

instelling Helderheid niet getoond. (Onmogelijk in te 

stellen.) 

 

Andere scherminstellingen kunnen continu gedaan 

worden. Om de instelling te voltooien, bevestigt u door 

op de [Enterknop] te drukken. 

Eenmaal bevestigd gaat het display terug naar het 

scherm “Submenu”. 

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het 

display terug naar het scherm “Monitor”. 

9.4.3. Contrast instellen 

 

Selecteer “Contrast” met de [Cursorknop 

(Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag]. 

 

Opmerking 
De instelling heeft onmiddellijk uitwerking tijdens het 

instellen. 

 

Andere scherminstellingen kunnen continu gedaan 

worden. Om de instelling te voltooien, bevestigt u door 

op de [Enterknop] te drukken. 

Eenmaal bevestigd gaat het display terug naar het 

scherm “Submenu”. 

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het 

display terug naar het scherm “Monitor”. 
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9.5. A.B. blokkering instellen 
 

Selecteer “A.B. blokkering” met de [Cursorknop] en 

druk op de [Enterknop]. 

Het scherm "A.B. blokkering" verschijnt. 

 

 
 

Selecteer binnenunit (Kamer X) of “Alle units” met de 

[Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de 

[Enterknop]. 

Als binnenunits niet op één scherm getoond kunnen 

worden, kunt u de scroller aan de rechterzijde van het 

scherm gebruiken. 

 

 
 

 

Terwijl het in te stellen item gemarkeerd is, kiest u 

“Toelaten” of “Blokkeren” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en drukt u op de [Enterknop]. 

 

 
 

 

Het omgekeerde display wordt vrijgegeven met een 

druk op de [Enterknop]. 

(Als ingesteld op “Alle units” wordt dezelfde instelling 

getoond in elke binnenunit.) 

Herhaal dezelfde procedure om andere binnenunits in 

te stellen. 

Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display 

terug naar het scherm “Submenu”. 

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het 

display terug naar het scherm “Monitor”. 

 

Opgelet 
De binnenunit die zoals 

rechts wordt getoond is 

ingesteld vanaf de 

binnenunit en de 

buitenunit tot de blokkering van de afstandsbediening. In 

dat geval kan niet ingesteld worden vanaf de Centrale 

afstandsbediening. Als deze binnenunit geselecteerd is, 

verschijnt de onderstaande melding onderaan het scherm, 

en kan niet worden verdergegaan naar de volgende 

handeling. 

 

 
Deze binnenunit kan niet worden ingesteld via “Alle units”. 
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9.6. Initiële instelling 
 

Selecteer “Initieel” met de [Cursorknop] en druk op de 

[Enterknop]. 

 

 
 

9.6.1. Taal instellen 

 

Selecteer “Taal” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Selecteer de gepaste taal met de [Cursorknop] en druk 

op de [Enterknop]. 

Het scherm keert terug naar “Initieel” scherm en toont 

de geselecteerde taal. 

 

 
 

Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display 

terug naar het scherm “Submenu”. 

 

9.6.2. Temperatuureenheid instellen 

 

Selecteer “Temp. eenheid” met de [Cursorknop 

(Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. 

 

 
 

Kies “°C” of “°F” met de Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] 

en druk op de [Enterknop]. 

Het display keert terug naar het scherm “Initieel”. 

 

 
 

Opgelet 
Als “°F” geselecteerd is, verschijnt “Min. warmte” als “10 °C 

Warmte”. 

 

Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display 

terug naar het scherm “Submenu”. 
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10. VARIA 
 

10.1. Problemen oplossen 
 

 WAARSCHUWING 

· Bij een storing (brandgeur enz.) dient u de werking 

onmiddellijk stop te zetten, de stroomonderbreker uit te 

schakelen en gemachtigd onderhoudspersoneel te 

raadplegen. 

· Door alleen maar de schakelaar uit te zetten wordt de 

stroomtoevoer naar de unit niet volledig onderbroken. Let er 

steeds op de stroomonderbreker uit te zetten om er zeker 

van te zijn dat de stroom helemaal onderbroken is. 

 

Voordat u een beroep doet op het onderhoudspersoneel, dient u 

de volgende punten te controleren: 

 
Symptoom Te controleren punten 

Zie 

pagina 

KIJK NOG 

EENS NA 

Werkt 

helemaal niet: 

· Is de stroom-

onderbreker 

uitgeschakeld? 

· Was er een 

stroompanne? 

· Is er een zekering 

gesprongen, of is 

een stroom-

onderbreker 

geactiveerd? 

- 

· Is de timer in 

werking? 
- 

· Zijn de toetsen 

vergrendeld? 
8 

Stroom-

indicator 

knippert: 

· Is de stroomonder-

breker 

uitgeschakeld? 

· Is er een zekering 

gesprongen, of is 

een stroom-

onderbreker 

geactiveerd? 

 

4 

WERKT 

NORMAAL 

Luchtstroom 

is gestopt: 

· Tijdens de Warmte-

werking stopt de unit 

tijdelijk met werken 

(tussen 4 en 15 

minuten) terwijl de 

Automatische 

Ontdooifunctie 

werkt. 

- 

· Tijdens de Warmte-

werking stopt de unit 

tijdelijk met werken 

(max. 5 minuten) 

terwijl de 

- 

Automatische Olie-

recuperatie werkt. 

· Tijdens een werking 

met een onjuiste 

combinatie van 

werkingsmodi stopt 

de binnenunit direct 

en knippert de 

weergave van de 

overeenkomstige 

units op het scherm 

“Monitor” van de 

centrale afstands-

bediening. 
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Als het probleem zich na deze controles nog steeds voordoet, of 

als u een brandgeur opmerkt, dient u de werking onmiddellijk 

stop te zetten, de stroomonderbreker uit te schakelen en 

gemachtigd onderhoudspersoneel te raadplegen. 

 

Opgelet 
Raadpleeg voor een foutboodschap op de binnenunit of de 

standaardafstandsbediening de handleiding en de 

installatiegids voor de binnenunit. 

 

10.2. Foutcode 
 

Deze verschijnt automatisch op het display als er zich een fout 

voordoet. 

 

Als er zich een fout voordoet, verschijnt de volgende boodschap. 

Als “Foutcode XX” verschijnt, dient u onmiddellijk gemachtigd 

onderhoudspersoneel te contacteren. 

Stop de werking van de airconditioner en raadpleeg gemachtigd 

onderhoudspersoneel. 

 

 
 

Foutcode Inhoud 
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