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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium
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ATXC50DV1B
ATXC60DV1B
ATXC71DV1B
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Safety precautions

WARNING
•  The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open 

fl ames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
•  Do not pierce or burn.
•  Be aware that refrigerants may not contain an odour.
•  In order to avoid fi re, explosion or injury, do not operate the unit when harmful, among which fl ammable 

or corrosive gases, are detected near the unit.
•  It is not good for health to expose your body to the air fl ow for a long time.
•  Do not place objects, including rods, your fi ngers, etc., in the air inlet or outlet. Product malfunctioning, product 

or injury damage may result due to contact with the air conditioner's high-speed fan blades.
•  Do not attempt to repair, dismantle reinstall or modify the air conditioner yourself as this may result in water 

leakage, electric shocks or fi re hazards.
•  Do not attempt to install or repair the air conditioner yourself. Improper workmanship may result in water 

leakage, electric shocks or fi re hazards. Please contact your local dealer or qualifi ed personnel for installation 
and maintenance work.

•  Do not use fl ammable spray near the air conditioner, or otherwise fi re may result.
•  Do not place fl ammable items, such as spray cans, within 1 meter of the air outlet. 
• The spray cans may explode as a result of hot air from the indoor or outdoor units.
•  When the air conditioner is malfunctioning (giving off a burning odour, etc.) turn off power to the unit and 

contact your local dealer. Continued operation under such circumstances may result in a failure, electric 
shocks or fi re hazards.

•  Do not use a refrigerant other than the one indicated on the outdoor unit (R32) when installing, moving or 
repairing. Using other refrigerant may cause trouble or damage to the unit, and personal injury.

•  The refrigerant used in the air conditioner is safe. Although leaks should not occur, if for some reason 
any refrigerant happens to leak into the room, make sure it does not come in contact with any fl ame as 
of gas heaters, kerosene heaters or gas range.

•  If the air conditioner is not cooling properly, the refrigerant may be leaking, so call your dealer.
• When carrying out repairs accompanying adding refrigerant, check the content of the repairs with our service 

staff.
•  Do not wash the air conditioner with water, as this may result in electric shocks or fire.
• Be sure to install an earth leakage breaker. Failure to install an earth leakage breaker may result in electric 

shocks or fi re.
•  Only connect the air conditioner to the specifi ed power supply circuit. Power suppliers other than the one 

specifi ed may result in electric shocks, overheating and fi res.

•  Be sure to earth the unit. Do not earth the unit to a utility pipe, lightning conductor or telephone earth 
lead. Imperfect earthling may result in electric shocks.

Read the precautions in this manual 
carefully before operating the unit. This appliance is filled with R32.

•  After reading, keep this manual in a convenient place so that you can refer to it whenever necessary. If the 
equipment is transferred to a new user, be sure also to hand over the manual.

•  Keep this manual where the operator can easily fi nd them.
•  Read all safety precautions in this manual carefully before operating the unit.
•  For safety reason the operator must read the following cautions carefully.
•  The precautions described herein are classifi ed as WARNING and CAUTION. They both contain important 

information regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.

Never attempt. Be sure to follow the 
instructions.

Be sure to establish an earth 
connection.

Never wet the air conditioner 
nor the remote controller with 
water.

Never touch the air conditioner nor the remote controller with wet 
hands.

WARNING
Failure to follow these instructions properly may result 
in personal injury or loss of life.

CAUTION
Failure to observe these instructions properly may 
result in property damage or personal injury, which 
may be serious depending on the circumstances.

CAUTION
•  Be aware that prolonged, direct exposure to cool or warm air from the air conditioner, or to air that is too cool 

or too warm can be harmful to your physical condition and health.
• Do not use the air conditioner for purposes other than those for which it is intended. Do not use the 

air conditioner for cooling precision instruments, food, plants, animals or works of art as this may 
adversely affect the performance, quality and/or longevity of the object concerned.

•  Do not expose plants or animals directly to airfl ow from the unit as this may cause adverse effects.
•  Do not place appliances that produce naked fl ames in places exposed to the air fl ow from the unit as this may 

impair combustion of the burner.
•  Do not block air inlets nor outlets. Impaired air fl ow may result in insuffi cient performance or trouble.
•  Beware of fi re in case of refrigerant leakage. If the air conditioner is not operating correctly, i.e. not generating 

cool or warm air, refrigerant leakage could be the cause. Consult your dealer for assistance. The refrigerant 
within the air conditioner is safe and normally does not leak. However, in the event of a leakage, contact with a 
naked burner, heater or cooker may result in generation of noxious gas. Do not longer use air conditioner until 
a qualifi ed service person confi rms that the leakage has been repaired.

• Do not sit or place objects on the outdoor unit. Falling yourself or falling objects could cause injury.
• Do not place objects that are susceptible to moisture directly beneath the indoor or outdoor units. Under 

certain conditions, condensation on the main unit or refrigerant pipes, air fi lter dirt or drain blockage may 
cause dripping, resulting in fouling or failure of the object concerned.

• After prolonged use, check the unit stand and its mounts for damage. If left in a damaged condition, the unit 
may fall and cause injury.

•  To avoid injury, do not touch the air inlet or aluminium fi ns of the indoor or outdoor units.
•  The appliance is not intended for use by unattended young children or infi rm persons. Impairment of bodily 

functions and harm to health may result.
•  Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit or its remote controller. Accidental 

operation by a child may result in impairment of bodily functions and harm health.
• Do not sit on the outdoor unit. Put things on the unit, or pull the unit. Doing so may cause accidents, such as 

falling or toppling down, thus resulting in injury, product malfunctioning, or product damage.
•  Do not give impact to the indoor and outdoor units, or otherwise product damage may result.
•  Do not place objects around the indoor unit. Doing so may have an adverse infl uence on the performance, 

product quality, and life of the air conditioner.
•  Be careful not to let pets urinate on the air conditioner. Urination on the air conditioner may result in electric 

shocks or fi re.
•  Do not sit or hang on the up and down panel. The up and down panel may fall, and injury or product 

malfunctioning may result.
•  Do not sway the up and down panel. The up and down panel may hit people or objects, and injury or property 

damage may result.
•  Do not let children play around the up and down panel. Injury or property damage may result.
•  Do not pull the wires. The wires may be broken and the up and down panel may fall, and injury or property 

damage may result.
•  Do not locate obstacles in the up and down route. The up and down panel may fall, and injury or property 

damage may result.
•  Do not bend or damage the wires. The wires may be broken and the up and down panel may fall, and injury 

or property damage may result.
•  Do not put objects on the up and down panel, or otherwise production malfunctioning may result.
•  Do not use an unstable stand at the time of operating or maintaining the air conditioner, or otherwise you may 

topple over or injury youself.
•  Locate the remote controller in places out of reach of children. The wrong operation of the remote controller 

may result in injury.

•  To avoid oxygen depletion, ensure that the room is adequately ventilated if equipment such as a burner 
is used together with the air conditioner.

•  Before cleaning, be sure to stop unit operation, turn the breaker off or remove the power cord. 
• Otherwise, an electric shock and injury may result.
•  Do not connect the air conditioner to a power supply different from the one as specifi ed. It may cause trouble 

or fi re.
•  Depending on the environment, an earth leakage breaker must be installed. Lack of an earth leakage breaker 

may result in electric shocks.
• Arrange the drain hose to ensure smooth drainage. Incomplete draining may cause wetting of the building, 

furniture etc.
•  Do not place objects in direct proximity of the outdoor unit and do not let leaves and other debris accumulate 

around the unit.
Leaves are a hotbed for small animals which can enter the unit.
Once in the unit, such animals can cause malfunctions, smoke or fi re when making contact with electrical 
parts.

•  To avoid electric shocks, do not operate with wet hands. 

•  Do not wash the indoor unit with excessive water, only use a slightly wet cloth.
•  Do not place things such as vessels containing water or anything else on top of the unit. Water may 

penetrate into the unit and degrade electrical insulations, resulting in an electric shock.

Installation site.
 To install the air conditioner in the following types of environments, consult the dealer.
•  Places with an oily ambient or where steam or soot occurs.
•  Salty environment such as coastal areas.
•  Places where sulfide gas occurs such as hot springs.
•  Places where snow may block the outdoor unit.
•  The indoor unit is at least 1m away from any television or radio set (unit may cause interference with the picture 

or sound).
•  The drain from the outdoor unit must be discharged to a place of good drainage.

Consider nuisance to your neighbours from noises.
 Also pay attention to operating noise.
•  Select the following kinds of location:

A. A place that can suffi ciently withstand the weight of the air conditioner with less running noises and 
vibrations.

B. A place where warm airfl ow from the air outlet of the outdoor unit and operating noise do not cause a 
nuisance to neighbours.

•  Be sure there are no obstructions near the air outlet of the outdoor unit.
•  Obstructions may result in poor performance and increased operating noise. If abnormal noise occur, ask your 

dealer for advise.

Electrical work.
•  For power supply, be sure to use a separate power circuit dedicated to the air conditioner.

System relocation.
•  Consult your Daikin dealer about remodelling and relocation.

REMOTE CONTROLLER OVERVIEW Preparation Before Operation

Display (LCD)
• Display the current settings. 
(This illustration shows 
the full display of the LCD 
panel, including functions for 
applicable remote controller 
models only).

ON/OFF Button
• Start/Stop the operation.

SLEEP Button
• Enable / Disable SLEEP 
function.

POWERFUL Button
• Enable / Disable 
POWERFUL function.

ON Timer Button
• Enable / Disable and change 
ON Timer setting.

OFF Timer Button
• Enable / Disable and change 
OFF Timer setting.

IR Signal Transmitter
• To transmit signal, aim the 
transmitter to the indoor unit. 
Note that in the condition 
where there is an obstacle 
that blocks between the 
transmitter and the indoor 
unit, signal transmission 
might not be successful.

Temperature Setting 
Button
• Increase / Decrease the 
temperature setting.

MODE Button
• Change between the 
available operating modes.

FAN Button
• Changes the operating fan 
speed.

SWING Button
• Direct the air flow in up-
down direction.

ECONO Button
• Enable / Disable ECONO 
function.

CLOCK Button
• Changes RTC setting.

UP & DOWN Adjustment 
Button for Timer
• Toggle the settings in Real 
Time Clock (RTC), ON Timer 
and OFF Timer setting mode.

CANCEL Button
• Cancel Timer setting.

  About batteries

•  Remove the batteries from the remote controller if the air conditioner will not be used for an 
extended period of time.

•  When replacing the batteries, it is advised to replace both batteries together with batteries of the 
same type.

•  Batteries should be replaced once a year. However, if the display of remote controller started 
to fade or there is a noticeable degradation in performance, replace both batteries with new 
AAA:LR03 batteries.

•  The attached batteries are provided for initial use of the air conditioner. The usage period of 
these batteries depends on the manufactured date of the air conditioner.

 To set the batteries
1. Remove the back cover by sliding downwards.
2. Insert two dry batteries (LR03:AAA).
3. Replace the back cover.

Position  and 
 correctly!

 Accessories
The following accessories are included.

Drywall screw Battery Remote Controller 
Holder

2 2 1

 To operate the remote controller
•  Aim the transmitter of the remote controller at the 

receiver of the indoor unit.
•  Ensure there is no blockage such as curtain between 

the indoor unit and the remote controller, signal 
transmission will be unsuccessful.

Receiver

 To use OFF TIMER operation

• Ensure the clock setting is set to present time (refer to method to set the 
clock under preparation before operation).

1. Press  button.

•  will be displayed on the LCD and  blinks.

2. Press  to set the off timer setting.

• Holding down  or  button rapidly increases or decreases the time 
display.

3. Press  button again.

•  stop blinking, the OFF TIMER set will be displayed.

 To cancel OFF TIMER operation
4. Press  button to cancel the OFF TIMER.

 To use ON TIMER operation

• Ensure the clock setting is set to present time (refer to method to set the 
clock under preparation before operation).

1. Press  button.

•  will be displayed on the LCD and  blinks.

2. Press  to set the on timer setting.

• Holding down  or  button rapidly increases or decreases the time 
display.

3. Press  button again

•  stop blinking, the ON TIMER set will be displayed.

 To cancel ON TIMER operation

4. Press  button to cancel the ON TIMER.

For any enquiries on spare parts, please contact your authorized dealer. If any malfunction of the 
air conditioner unit is noted, immediately switch off the power supply to the unit. Check the following 
fault conditions and causes for some simple troubleshooting tips.

Fault Causes / Action
1.  The compressor does not operate 3 minutes 

after the air conditioner unit is started.
 – Protection against frequent starting. Wait for 
3 to 4 minutes for the compressor to start 
operating.

2.  The air conditioner unit does not operate.  – Power failure, or the fuse need to be 
replaced.
 – The power plug is disconnected.
 – It is possible that your delay timer has been 
set incorrectly.
 – If the fault persist after all these verifications, 
please contact the air conditioner unit 
installer.

3. The air flow is too low.  – The air filter is dirty.
 – The doors or windows are open.
 – The air suction and discharge are clogged.
 – The regulated temperature is not high 
enough 

4. Discharge air flow has bad odor.  – Odors may be caused by cigarettes, smoke 
particles, perfume etc. which might have 
adhered onto the coil.

5.  Condensation on the front air grille of the 
indoor unit.

 – This is caused by air humidity after an 
extended long period of operation.
 – The set temperature is too low, increase the 
temperature setting and operate the unit at 
high fan speed.

6.  Water flowing out from the air conditioner 
unit.

 – Switch off unit and call dealer.

If the fault persists, please call your local dealer / serviceman.

TIMER Operation

When The Unit Is Not To Be Used For An Extended Long Period Of Time
Operate the unit for 
2 hours with the following 
setting.

Operating mode : cool

Temperature : 30°C/86°F

Remove the power 
plug. If you are using 
an independent electric 
circuit for your unit, cut off 
the circuit. 

Remove the batteries in 
the remote control.

CAUTION
• Don’t touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.
• When removing or attaching the front panel, support the panel securely with hand to prevent it 

from falling.
• For cleansing, do not use hot water above 40°C, benzine, gasoline, thinner, nor other volatile oils, 

polishing compound, scrubbing brushes, nor other hand stuff.
• After cleaning, make sure that the front panel is securely fi xed.

1. Open the front panel.
•  Hold the panel at the recesses on the main unit 

(2 recesses on right and left sides) and lift it until it 
stops.

2. Remove the front panel.
•  While lifting the front panel further, slide it to the left 

and pull it to the front side. The left rotating shaft is 
detached. Slide the right rotating shaft to the right 
and pull it to the front side to remove it.

3. Attach the front panel.
•  Align the right and left rotating shafts of the front 

panel with the grooves and push them all the way in.
•  Gently close the front panel. (Push both ends and 

the center on the front panel.)

Front panel shaft

Indentations on 
the main unit

How to open Front Panel TROUBLESHOOTING

 To change temperature setting

4. Press  button.

• Press  to raise the temperature and  to lower the temperature.

Operating 
Mode COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Set 
Temperature 

Range

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Not 
applicable

• Press  and  simultaneously for 5 seconds to change the 
temperature display unit in Celcius (°C) or Fahrenheit (°F).

• For example,  .

 To change fan speed setting

5. Press  button.

• Each pressing on the button advances the fan speed mode in 
sequence.

• In COOL, FAN, HEAT & AUTO mode:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Fan speed setting not available in DRY mode.

 To perform error code diagnosis
1. Press and hold  button for 5 seconds.

•  blinks.

2. Press  to check on the error code.

• Keep pressing on the button until a long “beep” acknowledgement heard 
from the indoor unit.

 To exit from error code diagnosis

3. Press and hold  button for 5 seconds.

 Error code de nition

Error Code Meaning
00 Normal
A1 Malfunction of indoor unit PCB
A3 Drain level control system abnormal
A5 Antifreeze
A6 Indoor fan motor abnormal
AH Electrical air cleaner abnormal
C4 Indoor heat exchanger (1) thermistor short / open
C5 Indoor heat exchanger (2) thermistor short / open
C7 Louver limit switch error
C9 Indoor room thermistor short / open
CC Malfunction of humidity sensor system
CH -
E1 Outdoor PCB error
E3 High pressure protection
E5 Compressor motor lock / compressor overload
E6 Compressor start-up error
E7 Outdoor DC fan motor lock
E8 AC input overcurrent
EA 4 way valve error
F3 Discharge pipe overheat
F6 Abnormal high pressure
F8 -
FA Heat exchanger overheat
H0 Compressor sensor system error
H3 High pressure switch error
H6 Compressor feedback detection error
H7 Malfunction of outdoor unit fan motor signal
H8 AC current sensor error
H9 Outdoor air thermistor short/open
J3 Compressor discharge pipe thermistor short / open / misplaced
J6 Outdoor heat exchanger thermistor short / open
J8 Liquid pipe thermistor short / open
J9 Gas pipe thermistor short / open
L3 Outdoor control box overheat
L4 Heat sink overheat
L5 IPM error / IGBT error
P4 Heat sink thermistor short / open
U0 Insuffi cient gas
U2 DC voltage out of range
U3 Transmission error
U4 Communication error
UA Installation error
UF Piping & wiring installation mismatch / wrong wiring / insuffi cient gas
UH Antifreeze (other rooms)

CAUTION
• Before cleaning, be sure to stop the operation and turn off the circuit breaker.
• Do not touch the aluminium fi ns of the indoor unit. If you touch those parts, this may cause an 

injury.
• Avoid direct contact of any coil treatment cleaners on plastic part. This may cause plastic part to 

deform as a result of chemical reaction.

 Quick reference

Cleaning parts

• Wipe it with a soft damp 
cloth.

• Only neutral detergent may 
be used.

• Wipe them with a soft cloth.

• Vacuum dust or wash the 
fi lter.

Front panel

Air filter

Indoor unit, outdoor unit 
and remote controller

If dirty

Once every 2 weeks

If dirty

 Titanium apatite deodorizing  lter
The titanium apatite deodorizing filter can be renewed by washing it with water once every 6 
months. We recommend replacing it once every 3 years.

1. Take off the titanium apatite deodorizing filter
• Open the front panel and pull out the air fi lter
• Remove titanium apatite deodorizing fi lter 

from the back of air fi lter.

Air fi lter

Tab

Filter frame

Titanium 
apatite 
deodorizing 
fi lter 

2. Clean or replace the titanium apatite deodorizing filter.
[Maintenance]

• Vacuum dust, and soak in lukewarm water or water for about 10 to 15 minutes if dirt is heavy.
• After washing, shake off remaining water and let them dry in the shade.

[Replacement]

• Remove filter from the back of air filter.
• Dispose of the old fi lter as non-fl ammable waste.

3. Set the filters as they were and close the front panel.
• Press the front panel at both sides and the center.

* Appearance of the indoor unit may differ from some models.

1. Pull out the air filters.
• Open the front panel.
• Push the fi lter tab at the centre of each air fi lter a little upwards, then 

pull it down.

2. Wash the air filters with water or clean them with vacuum cleaner.
• It is recommended to clean the air fi lters every 2 weeks.

If the dust does not come off easily
• Wash the air fi lters with neutral detergent 

thinned with lukewarm water, then dry them up 
in the shade.

• Be sure to remove the titanium apatite 
deodorizing fi lter. Refer to “Titanium apatite 
deodorizing  lter”.

1) Push

2) Pull down

3. Set the filters as they were and close the front panel slowly.
• Press the front panel at both sides and the center.

* Appearance of the indoor unit may differ from some models.

CAUTION
• Do not touch the aluminium fi ns by bare hand at the time of dismounting or mounting the fi lter.

Care and Cleaning Air  lter

Fault Diagnosis

  Note

•  After connecting to wireless LAN adapter, remote controller setings prevail over WLAN apps 
setting.

  NOTE

For cleaning, do not use any of the following:
• Water hotter than 40°C/104°F
• Volatile liquid such as benzine, gasoline and thinner
• Polishing compounds
• Rough materials such as a scrubbing brush  Notes

• A short “beep” and two consecutive “beep” acknowledgement from the indoor unit indicates a 
non-correspondence error code.

• A long “beep” acknowledgement from the indoor unit indicates a correspondence error code.
• User shall not attempt to repair or modify the air conditioner as any incorrect work may result in 

electric shock or fi re.
• Consult the service personnel in case the air conditioner is found to be faulty.

  Notes on TIMER setting

• When TIMER is set, the present time is not displayed.
• In the following cases, set the timer again.

 – After the circuit breaker has turned off.
 – After a power failure.
 – After replacing the batteries in the remote controller.

 To change the air  ow direction

1. Press  button.

•  is displayed on the LCD.

 To set the  ap at the desired position

1. Press  button when the flap reached the desired position.

 To start ECONO operation

1. Press  button.

•  is displayed on the LCD.

 To cancel ECONO operation

2. Press  button.

•  will disappear from the LCD.

Adjusting the Air ow Direction

ECONO Operation

  Notes

• Always use the remote controller to adjust the swing angle. Any manual adjustment may break 
the mechanism of the swing control.

• Cooling and heating effect at different step angle will be affected by different air fl ow rate.

  Notes on ECONO operation

• This function enables effi cient operation by limiting the maximum power consumption of the air 
conditioner unit.

• Pressing  causes the setting to be cancelled and  disappears from the LCD.
• If the power consumption level is already low, switching to ECONO operation will not reduce the 

power consumption.
• ECONO operation will be stopped if POWERFUL operation is activated.
• ECONO only available in COOL, DRY, HEAT & AUTO mode.

  Notes on fan speed setting

• Cooling and heating effect will be affected at lower air fl ow rate.

 Note

Operating Mode Description

COOL The air conditioner cools down the room by releasing the heat to outdoor 
unit.

FAN The air conditioner indoor unit will run in fan only.

DRY
The air conditioner operates to control the room humidity by regulating the 
indoor unit fan speed. Therefore, manual adjustment of the fan speed in 
DRY mode is not available.

HEAT The air conditioner heats up a room to the temperature setpoint.

AUTO
The air conditioner cools down or heats up a room to the temperature 
setpoint. It automatically switches between cooling and heating if 
necessary.

 To start operation

1. Press  button to start the unit operation.

• "  " is displayed on the LCD.

2.  Press  button to choose the desired operation 
mode.

• Each pressing on the button advances the available 
operating mode in sequence below:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 To stop operation

3. Press  button again to stop the unit operation.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO Operation

  Notes on the operating conditions

• The air conditioner will always consume a small amount of electricity even in standby mode.
• Ensure that the power supply / breaker is switch off if the air conditioner is not going to be used 

for an extended period of time.

  Tips for energy saving

•  Keeps the temperature setting at a moderate level (do not over-cool the room).
• Clean the air fi lters to prevent clogging that could contribute to ineffi cient operation and energy 

wastage.
** Recommended to clean the filter once every 2 weeks for regular user.

 To start SLEEP operation

1. Press  button.

•  is displayed on the LCD.

• LED Indication lights of unit will be dimmed down.

 To cancel SLEEP operation

2. Press  button.

•  will disappear from the LCD. 

SLEEP Operation

  Notes on SLEEP operation

• Pressing  causes the setting to be cancelled and  disappears from the LCD.

• This operation automatically adjust the set temperature of the air conditioner to provide a 
comfort sleeping environment.

COOL

HEAT

 

1 hour1 hour 1 hour

Enable SLEEP function

Set Temperature

• SLEEP only available in COOL and HEAT mode.

Preparation Before Operation

  About remote controller

• Do not drop nor wet the remote controller.
•  Never expose the remote controller under direct sunlight.
•  Dust on the transmitter lense cover will reduce the sensitivity.
•  Signal communication may be affected if the air conditioner is being installed near an electronic-

starter-type fl uorescent lamp (such as inverter-type lamp) in the room.

  Note

• Remote controller is automatically in clock setting mode upon battery insertion. Users are 
advised to complete the clock setting before operation.

 To  x the remote controller holder on the wall
1.  Choose a location where signal is able to reach the unit.
2.  Fix the holder onto a wall, a pillar or etc with the screws 

supplied with the holder.
3. Place the remote controller on the holder.

Remote controller 
holder

Screws

Remote controller

 To set the clock

1. Press  button.

•  blinks on the LCD.

2. Press  or  to set the clock to present time.

• Holding down  or  button rapidly increases or decreases the 
displayed time.

3. Press  button.

• Point the remote controller at the indoor unit when pressing the 
buttons.

• "  " blinks.

•  stop blinking, the present time will be displayed.

• For example, present time is 8 o'clock in the morning,

 will be displayed.

 To start POWERFUL operation

1. Press  button.

•  will be displayed on the LCD.

• POWERFUL operation ends in 20 minutes. The previous setting 
used before POWERFUL operation will be resumed.

 To cancel POWERFUL operation

2. Press  button.

•  will disappear from the LCD. The previous setting used before 
POWERFUL operation will be resumed.

POWERFUL Operation

  Notes on POWERFUL operation

• Pressing  causes the setting to be cancelled and  disappears from the LCD.

• In condition where POWERFUL is started, it will temporarily override the operation of other 
functions for 20 minutes.

• Indoor unit operating sound will appear to be louder during POWERFUL operation.
• POWERFUL operation will not increase the capacity of air conditioner if the air conditioner is 

already operating in its maximum capacity.
• POWERFUL is available in all operating mode.

Note:

Illustrations in this manual are for explanation to user only and may differ from the actual machine. 
These are subject to change without prior notice for the development of future product.

Disposal Requirements

Waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use. 
By ensuring correct disposal, you will help to prevent potential negative 
consequences for the environment and human health. Please contact your 
local authority for more information.

The batteries supplied with the controller are marked with this 
symbol.
This means that the batteries shall not be mixed with unsorted 
household waste.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this chemical 
symbol means that the battery contains a heavy metal above a 
certain concentration.
Possible chemical symbols are:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium
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• De fabrikant behoud het recht om een specifi catie en design van deze handleiding te herzien zonder kennisgeving 
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• In het geval dat er een confl ict ontstaat door de interpretatie van deze handleiding en een vertaling van dezelfde 
handleiding in een andere taal, is de Engelse versie van deze handleiding leidend.

• De fabrikant behoud het recht om een specifi catie en design van deze handleiding te herzien zonder kennisgeving 
vooraf.

Head offi ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.

MODELLEN

ATXC20DV1B
ATXC25DV1B
ATXC35DV1B
ATXC50DV1B
ATXC60DV1B
ATXC71DV1B

DutchGebruikshandleiding
Draadloze handset

DAIKIN ROOM-AIRCONDITIONERS

GEBRUIKSHANDLEIDING

R32 SPLIT SERIE

8-OM-ATXC_3P622385-2 B-SIESTA-NL.indd   18-OM-ATXC_3P622385-2 B-SIESTA-NL.indd   1 4/3/2022   2:27:15 PM4/3/2022   2:27:15 PM

DUTCHDUTCH DUTCH DUTCH DUTCH

DUTCH DUTCH DUTCH DUTCH DUTCH DUTCH

DUTCH DUTCH DUTCH DUTCH DUTCH DUTCH

2 43 5 6

87 109 11 12

1413 1615 17

18

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium
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ATXC60DV1B
ATXC71DV1B
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• In het geval dat er een confl ict ontstaat door de interpretatie van deze handleiding en een vertaling van dezelfde 
handleiding in een andere taal, is de Engelse versie van deze handleiding leidend.

• De fabrikant behoud het recht om een specifi catie en design van deze handleiding te herzien zonder kennisgeving 
vooraf.

Head offi ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.
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COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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ATXC25DV1B
ATXC35DV1B
ATXC50DV1B
ATXC60DV1B
ATXC71DV1B
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• In het geval dat er een confl ict ontstaat door de interpretatie van deze handleiding en een vertaling van dezelfde 
handleiding in een andere taal, is de Engelse versie van deze handleiding leidend.

• De fabrikant behoud het recht om een specifi catie en design van deze handleiding te herzien zonder kennisgeving 
vooraf.

Head offi ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, 
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, 
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.

MODELLEN

ATXC20DV1B
ATXC25DV1B
ATXC35DV1B
ATXC50DV1B
ATXC60DV1B
ATXC71DV1B
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com
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• In het geval dat er een confl ict ontstaat door de interpretatie van deze handleiding en een vertaling van dezelfde 
handleiding in een andere taal, is de Engelse versie van deze handleiding leidend.

• De fabrikant behoud het recht om een specifi catie en design van deze handleiding te herzien zonder kennisgeving 
vooraf.

Head offi ce:
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium
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ATXC60DV1B
ATXC71DV1B
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)
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Belgium
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Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.
•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.
• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren
4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd
Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren
1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode de nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettings lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt
• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 

verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettings lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Lucht lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium
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• In het geval dat er een confl ict ontstaat door de interpretatie van deze handleiding en een vertaling van dezelfde 
handleiding in een andere taal, is de Engelse versie van deze handleiding leidend.

• De fabrikant behoud het recht om een specifi catie en design van deze handleiding te herzien zonder kennisgeving 
vooraf.
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Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
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MODELLEN

ATXC20DV1B
ATXC25DV1B
ATXC35DV1B
ATXC50DV1B
ATXC60DV1B
ATXC71DV1B
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