
SPLIT SYSTEM Air Conditioners

SYSTEM Air Conditioners

MODELS

(4-Way Blow Ceiling Suspended type)

SPLIT SYSTEM VRV SYSTEM

FUQ71CVEB FXUQ71AVEB

FUQ100CVEB FXUQ100AVEB

FUQ125CVEB

FXUQ71AVEB9

FXUQ100AVEB9

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Nederlands

Português

Русский

Türkçe

OPERATION MANUAL

00_CV_3P170549-16Z_01.fm  Page 1  Tuesday, February 12, 2019  4:00 PM



Thank you for purchasing this product.
Carefully read this operation manual to ensure proper 
operation.
After reading the manual, file it away for future reference.
Furthermore, make certain that this operation manual is 
handed to a new user when he takes over the operation.
As this operation manual is dedicated for the indoor unit, 
refer to also the operation manuals attached to the out-
door unit and the remote controller.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes.
Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig um einwand-
freien Gebrauch zu garantieren.
Nach dem lesen der Bedienungsanleitung, bewahren Sie 
diese an einem sicheren Ort auf um ggf. darauf zurück zu 
greifen.
Bitte händigen Sie diese Betriebsanleitung an jede neue 
Person aus, die für den Betrieb verantwortlich ist.
Diese Betriebsanleitung ist für das Innenaggregat. Dem 
Außenaggregat und der Fernbedienung liegt eine sepa-
rate Betriebsanleitung bei.

Merci d’avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement ce manuel de fonctionnement 
pour être sûr d’utiliser le produit correctement.
Après avoir lu le manuel d’utilisation, conservez-le afin de 
pouvoir vous y reporter ultérieurement.
En outre, assurez-vous que le manuel de fonctionnement 
soit transmis au nouvel opérateur lorsqu’il reprend 
l’exploitation du produit.
Puisque ce manuel de fonctionnement concerne unique-
ment l’unité intérieure, reportez-vous également aux 
manuels de fonctionnement joints à l’unité extérieure et à 
la télécommande.

Gracias por adquirir este producto.
A fin de garantizar un funcionamiento correcto, lea 
detenidamente este manual de instrucciones.
Una vez leído, guárdelo para futuras consultas.
Asimismo, asegúrese de entregar este manual de 
instrucciones a un nuevo usuario.
Debido a que este manual de instrucciones está dedi-
cado a la unidad interior, deberá consultar, también, los 
manuales de instrucciones facilitados con la unidad exte-
rior y el mando a distancia.

Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto.
Per garantire un corretto funzionamento del dispositivo, si 
prega di leggere attentamente questo manuale d’uso.
Dopo aver letto il manuale, conservarlo per riferimento 
futuro.
Assicurarsi inoltre di consegnare questo manuale d’uso 
ad un nuovo utente che provi a utilizzare il dispositivo.
Dal momento che questo manuale d’uso concerne l’unità 
interna, si prega di consultare anche i manuali d’uso forn-
iti unitamente all’unità esterna e al comando a distanza.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο 
λειτουργίας για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.
Μετά την ανάγνωση του εγχειριδίου, φυλάξτε το για 
μελλοντική αναφορά.
Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης μεταβιβάζεται στο νέο χρήστη, όταν αυτός 
αναλαμβάνει τη λειτουργία.
Επειδή το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας αφορά στην 
εσωτερική μονάδα, ανατρέξτε επίσης στα 
συνοδευτικά εγχειρίδια λειτουργίας της εξωτερικής 
μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit product.
Lees deze bedieningshandleiding zorgvuldig door om 
een goede werking te garanderen.
Bewaar de handleiding, zodat u deze later nog kunt raad-
plegen.
Vergeet niet deze bedieningshandleiding door te geven 
aan een nieuwe gebruiker wanneer deze de bediening 
overneemt.
Deze bedieningshandleiding heeft betrekking op de bin-
nenunit. Zie ook de bedieningshandleidingen voor de 
buitenunit en de afstandsbediening.

Obrigado por ter adquirido este produto.
Leia atentamente este manual do funcionamento para 
garantir uma operação adequada.
Depois de ler o manual guarde-o para referência futura.
Além disso, certifique-se de que este manual do funcio-
namento é entregue a um novo utilizador quando este 
fica encarregue da operação.
Como este manual de funcionamento é específico para a 
unidade interior, consultar também os manuais de funcio-
namento, que acompanham a unidade exterior e o con-
trolo remoto.
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 DISPOSAL REQUIREMENTS  VORSCHRIFTEN ZUR ENTSORGUNG  INSTRUCTIONS D’ÉLIMINATION
 REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN  SPECIFICHE DI SMALTIMENTO  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
 VEREISTEN VOOR HET OPRUIMEN  REQUISITOS PARA A ELIMINAÇÃO

 Disposal requirements
Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that 
electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted house-
hold waste.
Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air condi-
tioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be 
done by a qualified installer in accordance with relevant local and national 
legislation.
Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, 
recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you 
will help to prevent potential negative consequences for the environment and 
human health. Please contact the installer or local authority for more infor-
mation.
Batteries must be removed from the remote controller and disposed of sep-
arately in accordance with relevant local and national legislation.

 Vorschriften zur Entsorgung
Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, 
dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Haush-
altsabfall entsorgt werden dürfen.
Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren. Die 
Demontage des Klimaanlagensystems sowie die Handhabung von Kältemit-
tel, Öl und möglichen weiteren Teilen muss von einem qualifizierten Monteur 
gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Bestimmungen 
vorgenommen werden.
Klimaanlagen müssen bei einer fachkundigen Einrichtung für Wiederver-
wendung, Recycling und Wiedergewinnung aufbereitet werden. Indem Sie 
dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen für 
die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden. Nehmen Sie 
bitte hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder 
den örtlichen Behörden.
Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemäß 
den entsprechenden örtlichen und staatlichen Vorschriften separat entsorgt 
werden.

 Instructions d’élimination
Cet appareil de conditionnement d’air porte le symbole ci-joint. Ce symbole 
signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés 
séparément des ordures ménagères non triées.
N’essayez pas de démonter vous-même l’appareil : le démontage de l’appa-
reil de conditionnement d’air ainsi que le traitement du réfrigérant, de l’huile 
et d’autres composants doivent être effectués par un installateur qualifié, en 
accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.
Les appareils de conditionnement d’air doivent être traités dans des installa-
tions spécialisées de dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous assur-
ant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les 
conséquences potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé. 
Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d’infor-
mation.
Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées séparé-
ment, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

 Requisitos para la eliminación
Su acondicionador de aire está marcado con este símbolo. Esto significa 
que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto 
de residuos domésticos no clasificados.
No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del 
acondicionador de aire, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y 
otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de 
acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.
Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especial-
izadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de 
desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar 
posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las per-
sonas. Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales 
para obtener más información.
Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de 
acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.

 Specifiche di smaltimento
Il climatizzatore è contrassegnato con questo simbolo, ciò significa che i 
prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti 
domestici non differenziati. 
Non cercare di rimuovere il sistema da soli: la rimozione del sistema di con-
dizionamento, nonché il recupero del refrigerante, dell’olio e di qualsiasi altra 
parte devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla 
legislazione locale e nazionale vigente in materia. 
I climatizzatori devono essere trattati presso una struttura specializzata nel 
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del 
prodotto eviterà le possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute 
dell’uomo. Per maggiori informazioni contattare l’installatore o le autorità 
locali. 
Le batterie devono essere tolte dal telecomando e smaltite separatamente 
conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente in materia. 

 Προϋποθέσεις απόρριψης
Το κλιματιστικό σας επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει 
ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται 
χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: 
Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας κλιματισμού, ο χειρισμός του 
ψυκτικού μέσου, του λαδιού και των άλλων μερών θα πρέπει να 
γίνεται από κάποιο ειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τη σχετική 
τοπική και εθνική νομοθεσία.
Για την εκ νέου χρήση, την ανακύκλωση και την επισκευή, οι μονάδες 
κλιματισμού θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές 
εγκαταστάσεις. Επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται 
σωστά, θα αποφύγετε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το 
περιβάλλον και την υγεία. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τεχνικό 
εγκατάστασης ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.
Οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο και να 
απορρίπτονται ξεχωριστά, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική 
νομοθεσία.

 Vereisten voor het opruimen
Uw airconditioningproduct draagt dit symbool. Dit betekent dat u geen elek-
trische en elektronische producten mag mengen met niet-gesorteerd huis-
houdelijk afval.
Probeer niet zelf het systeem te ontmantelen: het ontmantelen van het air-
conditioningsysteem, behandelen van het koelmiddel, olie en andere 
onderdelen moet worden uitgevoerd door een bevoegd installateur in over-
eenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen. 
Airconditioners moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden 
behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door ervoor te zor-
gen dat dit product op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u poten-
tiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. 
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de installateur of de 
lokale overheid. 
De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd en 
afzonderlijk opgeruimd in overeenstemming met de relevante lokale en 
nationale reglementeringen. 

 Requisitos para a eliminação
O equipamento de ar condicionado que possui está marcado com este sím-
bolo. Significa que os produtos eléctricos e electrónicos não devem ser mis-
turados com o lixo doméstico indiferenciado.
Não tente desmontar pessoalmente o sistema: o desmantelamento do 
sistema de ar condicionado e o tratamento do líquido de refrigeração, do 
óleo e de outros componentes têm de ser feitos por um instalador quali-
ficado, cumprindo a legislação nacional relevante e regulamentos locais 
aplicáveis. 
Os equipamentos de ar condicionado têm de ser processados numa esta-
ção de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem ou recupera-
ção. Ao certificar-se de que este produto é eliminado correctamente, está a 
contribuir para evitar as potenciais consequências negativas para o ambi-
ente e para a saúde humana. Contacte o seu instalador ou as autoridades 
locais, para obter mais informações. 
As pilhas do controlo remoto têm de ser retiradas e eliminadas separada-
mente, cumprindo a legislação nacional e os regulamentos locais aplicáveis. 
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De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het 

Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de 

oorspronkelijke instructies.

Belangrijke informatie over het gebruikte 

koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.

Koelmiddeltype: R410A

GWP
(1)

 waarde: 2087,5
(1)

 GWP = aardopwarmingsvermogen

OPGELET

In Europa worden de broeikasgasemissies van de 

totale koelmiddelvulling in het systeem (uitgedrukt in 

ton CO2-equivalent) gebruikt om de onderhoudster-

mijnen te bepalen. Volg de toepasselijke wetgeving.

Formule om de broeikasgasemissies te bereke-

nen: GWP-waarde van het koelmiddel × Totale koel-

middelvulling [in kg] / 1000

We adviseren u om deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorg-

vuldig door te nemen om alle functies van de airconditioner opti-

maal te kunnen benutten en om storingen als gevolg van 

verkeerde bediening te voorkomen.

Dit product is ingedeeld in de categorie “apparaten niet voor 

algemeen gebruik”.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik 

door deskundige of opgeleide gebrui-

kers in winkels, lichte industrie en boe-

renbedrijven, of voor commercieel 

gebruik door leken.

Dit apparaat mag worden gebruikt door 

kinderen van 8 jaar en ouder en door per-

sonen met verminderde fysieke, sensori-

sche of geestelijke capaciteiten of gebrek 

aan ervaring en kennis als zij supervisie 

of instructie krijgen over het veilige 

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

gebruik van het apparaat en als zij de 

gevaren in betrekking hiermee begrijpen. 

Kinderen mogen niet met het apparaat 

spelen. Reinigen en onderhoud mogen 

uitsluitend worden uitgevoerd door de in 

de handleiding beschreven personen.

Het apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt 
door jongere kinderen of personen die niet bevoegd zijn 
om airconditioners te bedienen.
Dit leiden tot elektrische schokken of verwondingen.

• In deze handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen 

WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN. 

Volg altijd onderstaande veiligheidsaanwijzingen: deze 

zijn allemaal belangrijk om de veiligheid te waarborgen.

WAARSCHUWING..... Geeft een mogelijk gevaarlijke 

situatie aan die, indien deze niet 

wordt vermeden, kan leiden tot 

serieus of dodelijk letsel.

VOORZORGSMAATREGELEN ....... Geeft een mogelijk 

gevaarlijke situatie aan die, indien 

deze niet wordt vermeden, kan lei-

den tot licht of gemiddeld letsel.

Deze aanduiding wordt ook 

gebruikt om de aandacht te vesti-

gen op onveilige werkwijzen.

• Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een plaats waar hij 

voor elke gebruiker goed bereikbaar is. Zorg er tevens 

voor, dat elke nieuwe gebruiker deze gebruiksaanwijzing 

overhandigd krijgt.

WAARSCHUWING

Schakel de netspanning van de airconditioning onmid-

dellijk uit wanneer u iets ongewoons opmerkt (zoals 

een brandlucht) en neem contact op met uw dealer.

Wanneer u de airconditioner onder dergelijke omstandighe-

den blijft gebruiken, kan dit leiden tot een defect, elektrische 

schokken of brand.

Laat onderhoud en reparaties uitsluitend door uw dea-

ler uitvoeren.

Door onoordeelkundige aanpassingen, reparaties en 

onoordeelkundig uitgevoerd onderhoud kunnen storingen, 

waterlekkage en elektrische schokken en brand ontstaan.

Gebruik alleen zekeringen van het juiste amperage.

Het vervangen van zekeringen door een stukje ijzerdraad of 

soortgelijke voorwerpen kan elektrische schokken, brand, 

verwonding of schade aan de airconditioner tot gevolg heb-

ben.

Neem contact op met uw dealer als de airconditioner 

onder water is komen te staan als gevolg van een 

natuurramp zoals een overstroming of een storm.

In een dergelijk geval mag u de airconditioner niet gebrui-

ken, omdat dit anders defecten, elektrische schokken of 

brand kan veroorzaken.

Start en stop de airconditioner met de afstandsbedie-

ning. Gebruik hiervoor nooit de stroomonderbreker. 

Dit kan brand of waterlekkage veroorzaken. Als er boven-

dien een automatische resetregeling voorzien is tegen 

stroomuitval en er opnieuw stroom is, zal de ventilator plots 

gaan draaien, waardoor u gewond kunt raken.
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Gebruik de airconditioner niet in een omgeving met 

veel oliedampen, zoals de dampen van bakolie of 

machine-olie.

Deze oliedampen kunnen barsten veroorzaken aan de air-

conditioner, elektrische schokken of brand.

Gebruik geen ontvlambare materialen (bijv. haarspray 

of insectenverdelger) in de buurt van de airconditioner.

Maak de airconditioner niet schoon met organische 

oplosmiddelen zoals witte spiritus.

Gebruik van organische oplosmiddelen kan resulteren in 

barsten in de airconditioner, elektrische schokken of brand.

Gebruik de airconditioner niet op plaatsen met buiten-

sporig veel vettige rook, zoals in keukens, of op plaat-

sen met ontvlambare of corrosieve gassen, of 

metaalstofdeeltjes.

Gebruik van de airconditioner in dergelijke ruimten kan 

resulteren in brand of een defect aan de airconditioner.

Let op voor brand in geval van koelmiddellekkage.

Als de airconditioner niet correct werkt, d.w.z. geen koude 

of warme lucht genereert, kan dit het gevolg zijn van koel-

middellekkage. Neem contact op met uw lokale dealer voor 

hulp. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig 

en lekt gewoonlijk niet weg. Als het toch weglekt en in con-

tact komt met een onbedekte brander, verwarmings- of 

kooktoestel, kunnen er schadelijke chemische verbindin-

gen ontstaan. Zet de airconditioner uit en neem contact op 

met uw locale dealer. Zet de airconditioner pas weer aan 

nadat de erkende servicemedewerker heeft bevestigd dat 

het lek is hersteld.

Steek geen voorwerpen of vingers in de luchtinlaat, de 

luchtuitlaat of de luchtroosters.

De ventilator draait met hoge snelheid en kan ernstig letsel 

veroorzaken.

Raadpleeg uw plaatselijke dealer over de reiniging van 

het binnenste van de airconditioner.

Verkeerde reiniging kan de plastic onderdelen beschadigen 

of een storing, lekkage of elektrische schok veroorzaken.

Voorkom langdurige blootstelling aan de koude lucht 

en voorkom dat de temperatuur in de kamer te laag 

wordt. Kou is niet bevorderlijk voor de gezondheid. Uw 

fysieke conditie kan verslechteren en uw gezondheid 

kan worden aangetast.

Laat de apparatuur door uw dealer installeren.

Als u de werkzaamheden zelf uitvoert, kan dit leiden tot 

waterlekkage, elektrische schokken en brand.

Laat los verkrijgbare accessoires door vakbekwaam 

personeel installeren. Gebruik alleen de voorgeschre-

ven los verkrijgbare accessoires.

Als een defect ontstaat door uw eigen werkzaamheden, 

kan dit leiden tot waterlekkage, elektrische schokken of 

brand.

Laat de apparatuur door uw dealer verplaatsen of ver-

wijderen.

Door een niet volledig uitgevoerde installatie kunnen storin-

gen, waterlekkage, elektrische schokken en brand ont-

staan.

De airconditioner moet geaard worden.

Aard de airconditioner niet op een gas- of waterpijp, blik-

semafleider of telefoon-aardkabel.

Onvoldoende aarding kan kortsluiting of brand veroorza-

ken.

Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders 

kan de airconditioner beschadigen.

Plaats een aardlekschakelaar.

Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan elektri-

sche schokken of brand tot gevolg hebben.

Gebruik altijd een apart stopcontact voor deze aircon-

ditioner.

Indien dit niet wordt gedaan, kan er grote warmte ontstaan, 

brand of een defect aan de airconditioner.

Neem bij lekkage van de koelvloeistof contact op met 

uw verdeler.

Wanneer de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïn-

stalleerd, moeten de nodige stappen worden genomen om 

te voorkomen dat bij lekkage de koelmiddelconcentratie te 

hoog wordt. Als de koelvloeistofconcentratie te hoog wordt, 

kunnen er gebreken door zuurstofgebrek ontstaan.

VOORZORGSMAATREGELEN

Houd de kinderen in het oog en zorg ervoor dat ze niet 

met de binnenunit of de afstandsbediening spelen.

Wanneer een kind het toestel bij toeval gebruikt, kan dit 

elektrische schokken of verwondingen tot gevolg hebben.

Laat geen kinderen op de unit klimmen en plaats er 

geen voorwerpen op.

Dit om ongevallen en indeuken te  voorkomen.

Laat kinderen niet op of rondom de buitenunit spelen.

Als de buitenunit verkeerd wordt aangeraakt, kan dit resul-

teren in letsel.

Stel uw kinderen, huisdieren en kamerplanten niet 

rechtstreeks aan de luchtstroom bloot. Dit is niet 

bevorderlijk voor hun gezondheid.

Plaats geen spuitbussen bij de airconditioner en ver-

mijd het gebruik in de buurt ervan. Dit om brandgevaar 

te voorkomen.

Spoel de airconditioner of de afstandsbediening niet af 

met water, aangezien dit elektrische schokken of brand 

kan veroorzaken.

Plaats geen voorwerpen met water erin (bloemenvaas, 

enz.) op de binnenunit, dit kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.

Plaats ontvlambare middelen, zoals spuitbussen, mini-

maal 1 meter van de luchtuitlaat verwijderd.

Dit om ontploffing te voorkomen als gevolg van de warme 

lucht die uit de binnen- of buitenunit komt.

Zet de airconditioner volledig uit wanneer het langere 

tijd niet wordt gebruikt.

Anders kan hij oververhit raken of vuur vatten ten gevolge 

van stofophoping.

Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen 

bladeren en ander afval rond de unit ophopen.

Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen 

binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storin-

gen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact 

komen met elektrische onderdelen.

Schakel de airconditioner uit voordat u deze schoon-

maakt en schakel de stroomonderbreker uit.

Dit om elektrische schokken of verwonding te voorkomen.

Bedien de airconditioner niet met natte handen, even-

eens om elektrische schokken te voorkomen.

Raak nooit de inwendige onderdelen van de afstands-

bediening aan.

Aanraken van bepaalde interne onderdelen kan resulteren in 

een elektrische schok of beschadiging van de afstandsbe-

diening. Neem contact op met uw lokale dealer voor het con-

troleren of afstellen van interne onderdelen.
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Wanneer de airconditioner tegelijk met een ander ver-

warmingstoestel wordt gebruikt, moet er voldoende 

ventilatie zijn in de kamer om zuurstofgebrek te voor-

komen.

Leg de afstandsbediening niet op een plaats waar deze 

nat kan worden.

Als er water in de afstandsbediening terechtkomt, bestaat 

er kans op kortsluiting en beschadiging van de elektrische 

onderdelen.

Let goed op bij het schoonmaken of nakijken van het 

luchtfilter.

De werkzaamheden vinden op grotere hoogte plaats, dus 

wees zeer voorzichtig.

Als de stellage onstabiel is, kunt u vallen of uitglijden met 

letsel tot gevolg.

Verwijder nooit het luchtuitlaatrooster van de buiten-

unit.

Het rooster biedt bescherming tegen de hogesnelheid ven-

tilator, die letsel kan veroorzaken.

Raak de luchtinlaat of de aluminium vin van de aircondi-

tioner niet aan om persoonlijk letsel te voorkomen.

Plaats geen dingen onder de binnenunit die gevoelig 

zijn voor vochtschade, anders loopt u het risico dat zij 

beschadigd raken door water.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen condensatie op 

de unit of koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een 

verstopte afvoer lekkage tot gevolg hebben, waardoor het 

betrokken voorwerp verstopt of beschadigd kan raken.

Plaats geen verwarmingstoestellen meteen onder de 

binnenunit. De hitte ervan kan resulteren in vervorming 

van de ombouw.

Plaats geen verbrandingstoestellen in de luchtstroom 

van de airconditioner. Dit om onvolledige verbranding 

te voorkomen.

Blokkeer de luchtinlaat- en uitlaatopeningen niet.

Een verminderde luchtstroom kan resulteren in inferieure 

prestaties of een defect.

Gebruik de airconditioner alleen om de lucht te koelen 

of te verwarmen.

Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden, 

zoals het bewaren of beschermen van levensmiddelen, die-

ren, planten, precisie-instrumenten of kunstwerken, omdat 

dergelijke voorwerpen aangetast kunnen worden.

Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar ont-

vlambare gassen kunnen voorkomen.

Als er een gaslek optreedt en gas zich ophoopt in de aircon-

ditioner, kan brand ontstaan.

Leg de afvoerleiding correct aan om een volledige 

afvoer te garanderen.

Als de afvoerleiding niet correct geplaatst is, zal er geen 

afvoer uit de unit plaatsvinden. Er kan zich dan vuil en stof 

ophopen in de afvoerleiding, wat waterlekkage tot gevolg 

kan hebben. Als dit het geval is, moet u de airconditioner 

stopzetten en contact opnemen met uw dealer.

• OPMERKING VOOR SERVICEPERSONEEL

WAARSCHUWING

GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOK OF 

BRAND

• Als u elektrische componenten controleert 

(zoals de binnenkant van de schakeldoos, de 

ventilatormotor, de afvoerpomp enz.), moet u 

ervoor zorgen dat de elektriciteit voor de aircon-

ditioner volledig is afgesloten (met inbegrip van 

zowel de binnen- als buitenunits).

• Als u de warmtewisselaar schoonmaakt, verwij-

der dan altijd de elektrische componenten die 

zich erboven bevinden; als deze in contact 

komen met het reinigingsmiddel, bestaat het 

risico dat de isolatie wordt aangetast, waardoor 

ze oververhit kunnen raken. 

VOORZORGSMAATREGELEN! GEVAAR 

VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

• Schakel de elektriciteit uit voordat u aan het 

werk gaat.

• Open de schakeldoos nooit tijdens de eerste 10 

minuten nadat de elektriciteit is uitgeschakeld; 

er is nog restspanning aanwezig.

• Meet na het openen van de schakeldoos eerst 

de in Afb. 1 getoonde punten op de Printplaat 

met een testapparaat (raak daarbij de onder 

spanning staande delen niet aan) en verzeker u 

ervan dat de restspanning minder dan 50 V DC 

bedraagt.

• Na een stroomonderbreking zal de werking 

automatisch herstarten.

- +

0

A 1 PX 1 M

C -

C +

X 2 7 A

Schakeldoos Meetpunten voor 
restspanning

C-

C+

Printplaat

Afb. 1
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Deze bedieningshandleiding is voor de volgende 

systemen met standaard besturing.

Voordat u het systeem in gebruik neemt, moet u uw 

lokale dealer raadplegen omtrent de juiste werking 

van uw systeem.

2-1. FUQ

OPMERKING
• Lees de bedieningshandleiding van de afstands-

bediening die u gebruikt.

Gebruikt u een draadloze afstandsbediening, raad-

pleeg dan de bedieningshandleiding die bij de 

draadloze afstandsbedieningsset is geleverd.

Indien uw installatie een speciaal aangepast bestu-

ringssysteem heeft, vraag dan uw lokale dealer naar 

de juiste werking van uw systeem.

• Model met warmtepomp

Dit systeem heeft standen voor KOELEN, VER-

WARMING, AUTOMATISCH, PROGRAMMA 

DROOGWERK en VENTILATOR.

• Alleen voor koelunits

Dit systeem heeft standen voor KOELEN, PRO-

GRAMMA DROOGWERK en VENTILATOR.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 

GROEPSBESTURINGSSYSTEMEN OF 

BESTURINGSSYSTEMEN MET TWEE 

AFSTANDSBEDIENINGEN

Behalve individuele besturing (één afstandsbedie-

ning bestuurt één binnenunit) biedt dit systeem nog 

twee andere besturingssystemen. Bevestig het vol-

gende indien uw unit het volgende besturingssy-

steem gebruikt.

• Groepsbesturingssysteem

Eén afstandsbediening bestuurt maximaal 16 bin-

nenunits. Alle binnenunits hebben dezelfde afstel-

ling.

• Systeem wordt met twee afstandsbedieningen 

bediend

Twee afstandsbedieningen besturen één binnen-

unit (of, in het geval van een groepsbesturingssy-

steem, één groep binnenunits).

2. WAT TE DOEN VOOR GEBRUIK

Buitenunit

Binnenunit

Unit met 
afstandsbediening

Unit zonder 
afstandsbediening 
(Indien gebruikt als 
systeem voor 
gelijktijdig gebruik)

OPMERKING
• Neem contact op met uw lokale dealer bij het ver-

anderen van de combinatie of de instellingen van 

groepsbesturing en regelsystemen met twee 

afstandsbedieningen.

• Wijzig in geen geval zelf de combinatie of de 

instellingen van groepsbesturingssystemen of 

besturingssystemen met twee afstandsbedienin-

gen; vraag dit aan uw lokale dealer.

2-2. FXUQ 

OPMERKING

• Lees de bedieningshandleiding van de buitenunit 

en de afstandsbediening die u gebruikt.

Gebruikt u een draadloze afstandsbediening, raad-

pleeg dan de bedieningshandleiding die bij de 

draadloze afstandsbedieningsset is geleverd.

Indien uw installatie een speciaal aangepast bestu-

ringssysteem heeft, vraag dan uw lokale dealer naar 

de juiste werking van uw systeem.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 

GROEPSBESTURINGSSYSTEEM OF 

BESTURINGSSYSTEEM MET TWEE 

AFSTANDSBEDIENINGEN

Behalve individuele besturing (één afstandsbedie-

ning bestuurt één binnenunit) biedt dit systeem nog 

twee andere besturingssystemen. Bevestig het vol-

gende indien uw unit het volgende besturingssy-

steem gebruikt.

• Groepsbesturingssysteem

Eén afstandsbediening bestuurt maximaal 16 bin-

nenunits.

Elke binnenunit gebruikt zijn eigen inlaattempera-

tuursensor om de temperatuur individueel te stu-

ren op basis van de temperatuur die op de 

afstandsbediening is ingesteld.

• Systeem wordt met twee afstandsbedieningen 

bediend

Twee afstandsbedieningen besturen één binnen-

unit (of, in het geval van een groepsbesturingssy-

steem, één groep binnenunits).

De unit wordt individueel bediend.

Buitenunit

Binnenunit

Unit met 
afstandsbediening

Unit met 
afstandsbediening
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OPMERKING
• Neem contact op met uw lokale dealer bij het ver-

anderen van de combinatie of de instellingen van 

groepsbesturing en regelsystemen met twee 

afstandsbedieningen.

• Wijzig in geen geval zelf de combinatie of de 

instellingen van groepsbesturingssystemen of 

besturingssystemen met twee afstandsbedienin-

gen; vraag dit aan uw lokale dealer.

Namen en functies van onderdelen 

a Luchtuitlaat

b Luchtstroomklep (in luchtuitlaat)

c
Aanzuigrooster

(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10)

d
Luchtfilter (in aanzuigrooster)

(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10)

e

Identificatieteken van luchtuitlaat

( )

Gebruik dit teken als referentie voor het 

instellen van de richting van de uitlaat-

lucht.

(alleen bij BRC1E52)

f

Afstandsbediening (optie)

Afhankelijk van de configuratie van het 

systeem is het mogelijk dat de afstandsbe-

diening niet nodig is. 

g Afvoerpijp

h

Afvoerapparaat (ingebouwd)

Hiermee wordt vocht uit de ruimte afge-

voerd tijdens het koelen.

i

a

b

g

f

c

e h

d

�, ��, ���, ����

Indien de temperatuur of de vochtigheid buiten de 

volgende limieten valt, kan de veiligheidsapparatuur 

in bedrijf komen en de airconditioner afslaan, en 

soms kan er water uit de binnenunit lekken.

3-1. FUQ

KOELEN   [°C]

VERWARMEN   [°C]

*Om condensatie en het druppelen van water uit de 

binnenunit te voorkomen.

D B: droge-bol-temperatuur

WB: natte-bol-temperatuur

Het insteltemperatuurbereik van de afstandsbedie-

ning is 16°C-32°C.

3-2. FXUQ

Lees de bedieningshandleiding die is meegele-

verd met de buitenunit.

i

Koelmiddelleiding

Transmissiebedrading

Voedingsbedrading (alleen voor FXUQ)

Aarding (Opmerking)

(Opmerking)Bedrading om elektriciteit in 

noodgevallen van de binnen-

unit naar de aarde toe te lei-

den en zo elektrische 

schokken of vuur te voorko-

men.

3. BEREIK

BUITENUNIT

BINNEN
BUITENTEMPE-

RATUUR TEMPERA-

TUUR

VOCH-

TIGHEID

RZQG71·

100·125·140

DB 18 tot 37 80%* of 

lager
DB –15 tot 50

WB 12 tot 28

RZQ200
DB 21 tot 37 80%* of 

lager
DB –5 tot 46

WB 14 tot 28

BUITENUNIT
BINNENTEMPE-

RATUUR

BUITENTEMPE-

RATUUR

RZQG71·100·

125·140
DB 10 tot 27

DB –19,5 tot 21

WB –20 tot 15,5

RZQ200 DB 10 tot 27
DB –14 tot 21

WB –15 tot 15
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Met betrekking tot de plaats van installatie

• Is de airconditioner geïnstalleerd in een goed 

geventileerde ruimte waar er geen obstructies 

zijn?

• Installeer de airconditioner niet in de volgende 

plaatsen.

a. In ruimten waar veel oliedampen van minerale 
oliën hangen.

b. Op plaatsen waar de lucht erg zout is, zoals 
een strandgebied.

c. Op plaatsen waar zwaveldampen voorkomen, 
zoals bij warmwaterbronnen.

d. In ruimten waar veel spanningsschommelingen 
optreden, zoals in fabrieken.

e. In voer- en vaartuigen.
 f. In ruimten met veel oliespatten of stoom, zoals 

in een keuken.
g. In de buurt van machines die elektromagneti-

sche golven opwekken.
h. In ruimten waar zuren en/of alkalinedampen 

voorkomen.

• Zijn voldoende voorzorgsmaatregelen geno-

men?

Neem voor meer details contact op met uw lokale 

dealer in verband met sneeuwbescherming, enz.

Met betrekking tot de bedrading

• Laat de aanleg van de elektrische bedrading 

uitsluitend door gekwalificeerd personeel uit-

voeren.

Raadpleeg hierover uw lokale dealer. Leg de bedra-
ding nooit zelf aan.

• Zorg ervoor dat de unit wordt voorzien van een 

gescheiden voedingssysteem en dat al het 

werk aan elektrische bedrading wordt uitge-

voerd door erkende elektriciens en conform de 

landelijk geldende voorschriften en de instruc-

ties van deze installatiehandleiding.

Besteed ook aandacht aan het geluid van 

het in werking zijnde systeem

• Zijn de volgende plaatsen gekozen?

a. Een plaats die sterk genoeg is om het gewicht 
van de airconditioner te kunnen dragen en die 
weinig trillingen en geluid overbrengt.

b. Een plaats waar de warme lucht uit de luchtuit-
laat van de buitenunit en het geluid van het 
apparaat geen overlast veroorzaken voor uw 
buren.

• Weet u zeker dat er geen voorwerpen voor de 

luchtuitlaat van de buitenunit staan?

Dergelijke voorwerken kunnen de prestaties ver-

minderen en bijgeluiden veroorzaken.

4. INSTALLATIELOCATIE
• Schakel de airconditioner uit wanneer deze 

een ongewoon geluid maakt tijdens gebruik 

en neem dan hierover contact op met uw 

lokale dealer.

Met betrekking tot de afvoerleiding

• Is de afvoerleiding correct aangelegd om een 

volledige afvoer te garanderen?

Als de afvoerleiding niet correct is aangelegd, kan 

er zich stof of vuil gaan ophopen wat waterlek-

kage tot gevolg kan hebben. Als dit het geval is, 

moet u de airconditioner stopzetten en contact 

opnemen met uw lokale dealer.

• De bedieningsprocedure verschilt tussen het 

model met de warmtepomp en het model met 

directe koeling. Neem contact op met uw lokale 

dealer om het systeemmodel te bevestigen.

• Ter bescherming van de unit moet de hoofdscha-

kelaar 6 uur voordat de unit in gebruik wordt 

genomen worden aangezet.

• Sluit de stroomtoevoer niet af tijdens seizoensge-

bruik van de airconditioner.

Dit is om de airconditioner goed te laten werken.

• Indien de hoofdschakelaar tijdens bedrijf wordt 

uitgezet, wordt de werking automatisch hervat 

nadat de hoofdschakelaar weer wordt aangezet.

5-1. FUQ

Lees de bedieningshandleiding die is meegele-

verd met de afstandsbediening.

5-2. FXUQ

Lees de bedieningshandleiding van de buiten-

unit en de afstandsbediening.

5. BEDIENING
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■ KENMERKEN VAN DE STAND KOELEN 

(KOELEN EN AUTOMATISCH KOELEN)

• Wanneer de koelfunctie wordt gebruikt bij een 

lage binnentemperatuur, kan rijm gevormd wor-

den op de warmtewisselaar van de binnenunit. 

Hierdoor kan het koelvermogen afnemen. 

In dit geval schakelt de airconditioner gedurende 

enige tijd automatisch om naar de stand ONT-

DOOIEN.

Tijdens het ONTDOOIEN wordt een lage ventila-

torsnelheid of een zachte wind gebruikt om te 

voorkomen dat er smeltwater vrijkomt. 

(De afstandsbediening toont de ingestelde venti-

latorsnelheid.) 

• Bij hoge buitentemperaturen duurt het soms even 

voordat de binnentemperatuur de ingestelde 

waarde bereikt.

■ KENMERKEN VAN DE STAND VERWAR-

MEN (VERWARMEN EN AUTOMATISCH 

VERWARMEN)

START VAN DE WERKING

• Het duurt gewoonlijk langer om met de stand 

VERWARMEN de ingestelde binnentemperatuur 

te bereiken dan met de stand KOELEN.

Het is aanbevolen om de werking vooraf te star-

ten door de TIMER te gebruiken.

Doe het volgende om te voorkomen dat het ver-

warmingsvermogen afneemt en er koude lucht 

ontsnapt.

BIJ DE START VAN DE WERKING EN NA 

HET ONTDOOIEN

• In dit systeem wordt de warme lucht gecirculeerd, 

zodat het enige tijd kan duren voordat het in de 

gehele ruimte warm wordt.

• De ingebouwde ventilator blijft enige tijd draaien, 

totdat de temperatuur in de airconditioner een 

bepaalde hoogte bereikt. Gedurende deze tijd 

verschijnt “ ” op de display van de afstands-

bediening. Laat het systeem ongemoeid en wacht 

rustig af.

(De afstandsbediening toont de ingestelde venti-

latorsnelheid.)

• De lucht wordt horizontaal uitgeblazen om tocht 

van koude lucht op de aanwezige personen te 

voorkomen. (De afstandsbediening toont de inge-

stelde luchtstroomrichting.) 

6. WERKINGSKENMERKEN
ONTDOOIEN

(Rijmverwijdering voor de buitenunit)

• Naarmate op de buitenunit rijm wordt gevormd, 

vermindert het verwarmingseffect en wordt de air-

conditioner in de stand ONTDOOIEN geschakeld.

• De binnenunit stopt en de display van de 

afstandsbediening toont “ ”.

Bij een draadloze afstandsbediening stopt de 

warme lucht en gaat het lampje ONTDOOIEN 

voor de licht ontvangende unitindicator gaat bran-

den. 

(De afstandsbediening toont de ingestelde venti-

latorsnelheid.)

• Na maximaal 10 minuten ONTDOOIEN, schakelt 

de airconditioner terug naar VERWARMEN.

• De richting van de luchtstroom wijzigt naar hori-

zontaal. (De afstandsbediening toont de inge-

stelde luchtstroomrichting.)

• Tijdens of na het ONTDOOIEN, komt witte rook 

uit de luchtin- of -uitlaat van de airconditioner. 

(Zie “VI.” op pagina 15.)

• Er kan tijdens deze werking een “sis”-geluid hoor-

baar zijn.

Met betrekking tot de temperatuur van de 

buitenlucht en de verwarmingscapaciteit

• De verwarmingscapaciteit van de airconditioner 

neemt af als de temperatuur van de buitenlucht 

daalt. 

Gebruik de airconditioner in dit geval samen met 

andere verwarmingssystemen.

(Wanneer er een verbrandingstoestel wordt 

gebruikt, moet de ruimte regelmatig worden 

geventileerd.)

Gebruik het verbrandingstoestel niet wanneer de 

lucht van de airconditioner er rechtstreeks op 

wordt geblazen.

• Wanneer de warme lucht onder het plafond blijft 

hangen en u koude voeten krijgt, verdient het 

aanbeveling om met behulp van een ventilator de 

lucht in de ruimte te ventileren.

Raadpleeg uw lokale dealer voor details.

• Wanneer de binnentemperatuur de ingestelde 

temperatuur overschrijdt, verspreidt de binnenunit 

een lichte bries (schakelt over naar lichte bries). 

De richting van de luchtstroom wijzigt naar hori-

zontaal. (De afstandsbediening toont de inge-

stelde ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting.) 
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■ KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA 

DROGEN

• Dit programma vermindert de vochtigheid zonder 

de binnentemperatuur te verlagen. De binnen-

temperatuur bij het indrukken van de werkings-

knop zal de ingestelde temperatuur zijn. Op dit 

moment worden de ventilatorsnelheid en tempe-

ratuur automatisch ingesteld; de afstandsbedie-

ning toont de ventilatorsnelheid en ingestelde 

temperatuur dus niet.

Om de binnentemperatuur en vochtigheid opti-

maal te verlagen, gebruikt u eerst de stand KOE-

LEN om de binnentemperatuur te verlagen, en 

daarna het PROGRAMMA DROGEN. Wanneer 

de binnentemperatuur is verlaagd, kan de lucht-

stroom uit de binnenunit stoppen.

• Na lange tijd te werken met een omlaag gerichte 

luchtstroom moet u de airconditioner een tijdje in 

een andere richting gebruiken om condensatie op 

de horizontale rotor te voorkomen. (De afstands-

bediening toont de ingestelde luchtstroomrich-

ting.)

• Wanneer het PROGRAMMA DROGEN wordt 

gebruikt bij een lage binnentemperatuur, zal er 

rijm gevormd worden op de warmtewisselaar van 

de binnenunit. In dit geval schakelt de airconditio-

ner gedurende enige tijd automatisch om naar de 

stand ONTDOOIEN.

Een lage ventilatorsnelheid of een zachte wind 

wordt gebruikt om te voorkomen dat er smeltwa-

ter vrijkomt.

■ GELUIDSDRUKNIVEAU

• Het geluidsdrukniveau bedraagt minder dan 

70 dB(A).

DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM 

INSTELLEN

Bijstellen van de richting van de luchtstroom kan 

voor iedere uitlaat apart gebeuren. (alleen voor 

BRC1E52)

• Controleer het identificatieteken van de luchtuit-

laat (zie pagina 5) en gebruik de afstandsbedie-

ning om de richting van de luchtstroom in te 

stellen. (Zie voor meer informatie de bedienings-

handleiding van de afstandsbediening.)

• De horizontale kleppen bij de luchtuitlaat worden 

gesloten wanneer de unit stopt.

DE RICHTING VAN DE LUCHT-
STROOM INSTELLEN

Druk op de toets DE RICHTING VAN DE LUCHT-

STROOM BIJSTELLEN/INSTELLEN om de richting 

van de luchtstroom als volgt te wijzigen. 

De LUCHTSTROOMRICHTING-

display beweegt zoals hier links 

getoond, en de richting van de 

luchtstroom verandert voortdu-

rend. (Automatische draai-rich-

ting)

Druk op de toets DE RICHTING 

VAN DE LUCHTSTROOM BIJ-

STELLEN/INSTELLEN om de 

gewenste richting van de lucht-

stroom te kiezen.

De display RICHTING VAN DE 

LUCHTSTROOM stopt met bewe-

gen en de richting van de lucht-

stroom blijft vast (Instelling vaste 

luchtstroomrichting).

Omhoog en omlaag bijstellen

beweging
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BEWEGING VAN DE HORIZONTALE KLEP

Voor de volgende condities wordt de luchtstroom-

richting bestuurd door een microcomputer. De rich-

ting kan daarom van de display verschillen. 

OPMERKING (Bij FUQ)
• Als er sprake is van groepsbesturing in systemen 

voor gelijktijdig gebruik (twee- en driedubbel) kan 

de richting van de luchtstroom niet individueel op 

de slave-units worden ingesteld.

We adviseren de hierboven genoemde luchtstroom-

stand wanneer u een luchtstroom in één richting 

wenst.

Bedrijfs-

stand

• KOELEN

• AUTOMATISCH 

KOELEN

• PROGRAMMA 

DROGEN

• VERWARMEN

• AUTOMATISCH 

VERWARMEN

Omhoog 

en omlaag

Lucht stroomt 

automatisch enige 

tijd in de ingestelde 

richting om con-

densatie op de 

horizontale klep-

pen te voorkomen.

• Bij werking met 

continue neer-

waartse lucht-

stroomrichting

De richting van de 

luchtstroom wordt 

horizontaal, zodat 

de luchtstroom niet 

direct op een van 

de aanwezigen in 

de ruimte gericht is.

• Wanneer de 

kamertempera-

tuur hoger is dan 

de ingestelde 

temperatuur.

• Wanneer het 

VERWARMEN 

start of tijdens 

het ONT-

DOOIEN (als er 

zich rijm vormt 

op de buitenunit)

Binnenunit 
(Slave)

Binnenunit 
(Master)

BuitenunitBuitenunit

Driedubbele 
uitvoering

Afstandsbediening
Dubbele 
uitvoering

Binnenunit 
(Slave)

Aanbevolen richtingen voor de luchtstroom

Koelen

Verwarmen

Ga als volgt te werk om te controleren of de aircon-

ditioner op de juiste manier werkt.

• Voorkom direct zonlicht door het raam door gordij-

nen of luiken te gebruiken tijdens het KOELEN.

• Houd deuren en ramen dicht. Indien de ramen en 

deuren open blijven, stroomt de lucht van de 

kamer naar buiten en wordt het koel- en verwar-

mingseffect verminderd.

• Plaats nooit voorwerpen in de buurt van de lucht-

inlaat en de luchtuitlaat van de airconditioner. 

Deze kunnen het effect negatief beïnvloeden of 

de unit stoppen.

• Stel de kamertemperatuur in op een comfortabele 

waarde. Voorkom overmatig koelen of verwar-

men.

Hiermee wordt enkel elektriciteit verspild.

• Wanneer “ ” of “Reinig filter aub” verschijnt op 

de display, moet een erkend onderhoudstechni-

cus gevraagd worden om de filters te reinigen.

(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10.)

Wanneer de binnenunit wordt gebruikt met een 

verontreinigd luchtfilter, kan dit een afname van 

de capaciteit of zelfs storingen tot gevolg hebben.

• Plaats tv’s, radio’s en stereo’s 1 m of verder uit de 

buurt van de binnenunit en afstandsbediening.

Het beeld kan onscherp worden en er kan ruis 

ontstaan.

• Zet de stroomonderbreker uit wanneer de unit 

langere tijd niet wordt gebruikt. Wanneer de 

stroomonderbreker ingeschakeld blijft, verbruikt 

de airconditioner toch een kleine hoeveelheid ver-

mogen, hoewel hij niet in werking is. (*1)

Zet de stroomonderbreker uit om energie te 

besparen. Schakel de stroomonderbreker onge-

veer 6 uur voordat u het apparaat opnieuw gaat 

gebruiken opnieuw in voor een probleemloze wer-

king.

(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10.) (*2)

*1 Hoeveel energie wordt verbruikt wanneer de 

buitenunit niet in werking is, hangt af van het 

model.

*2 De instelling die van kracht was voordat de 

stroomonderbreker wordt uitgeschakeld, 

wordt opgeslagen. (De timerinstelling wordt 

gewist.)

• Maak goed gebruik van de functie voor afstelling 

van de luchtstroomrichting.

Koude lucht verzamelt zich op de vloer en warme 

lucht onder het plafond.

Stel de luchtrichting op horizontaal tijdens het 

KOELEN of het PROGRAMMA DROGEN en richt 

deze naar beneden tijdens het VERWARMEN.

Zorg dat de lucht niet rechtstreeks op een per-

soon wordt geblazen.

7. OPTIMALE WERKING
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• Gebruik de werking met de TIMER op een doel-

treffende manier.

Het duurt soms even voordat de binnentempera-

tuur de ingestelde waarde bereikt. Het is aanbe-

volen om de werking vooraf te starten door de 

TIMER te gebruiken.

LAAT ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN UIT-

SLUITEND DOOR ERKEND ONDERHOUDSPER-

SONEEL UITVOEREN.

WAARSCHUWING

• Gebruik geen ontvlambaar gas (zoals haar- of 

insectenspray) in de buurt van de airconditio-

ner.

• Maak de airconditioner nooit schoon met was-

benzine of verfverdunner.

Deze kan scheuren, elektrische schokken of 

brand tot gevolg hebben.

• Plaats nooit uw vingers of een ander voorwerp 

in de luchtinlaat, de luchtuitlaat of tussen de 

horizontale kleppen. De ventilator draait met 

hoge snelheid, u zou zich kunnen verwonden.

VOORZORGSMAATREGELEN

• Reinig de airconditioner niet met water.

Dit kan leiden tot lekkage en hierdoor tot elek-

trische schokken of brand.

• Schakel de airconditioner altijd uit en ontkop-

pel de stroomonderbreker wanneer u werk-

zaamheden aan het apparaat verricht.

Als de voeding niet uitgeschakeld is, kan dit 

elektrische schokken en letsel tot gevolg heb-

ben.

• Werkt u op een hoge plek, zorg er dan voor dat 

u stabiel staat.

Als uw positie niet stabiel is, kan dit leiden tot 

letsel als gevolg van vallen en struikelen.

OPMERKING 

• Verwijder het luchtfilter uitsluitend ten 

behoeve van het reinigen. Anders kan dit tot 

storingen leiden.

• Breng geen enkele andere stof dan de voorge-

schreven luchtfilters (bijv. keukenpapier) op 

de luchtinlaat aan. Dit kan de prestaties nade-

lig beïnvloeden en leiden tot bevriezing/water-

lekkage.

8. ONDERHOUD

(VOOR ONDERHOUDSPERSO-

NEEL)

HET REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER

Reinig het luchtfilter als op de afstandsbediening de 

aanduiding “ ” of “Reinig filter aub” verschijnt.

• Deze melding verschijnt als de airconditioner een 

tijdlang in werking geweest is.

OPMERKING 

• De tijd voordat de aanduiding “ ” of “Reinig fil-

ter aub” verschijnt, kan worden aangepast.

Vraag uw lokale dealer om een oplossing als 

de binnenunit gebruikt moet worden in een 

ruimte met sterk vervuilde lucht.

• Als de vervuiling moeilijk van het luchtfilter te ver-

wijderen is, vervang dan het luchtfilter. 

(Vervangend luchtfilter verkrijgbaar als optie)

1. Open het aanzuigrooster.

Schuif de twee knoppen gelijktijdig langzaam in 

het aanzuigrooster. 

2. Verwijder het luchtfilter.

Voer het werk uit in de volgorde die hieronder 

genoemd wordt.

1 Trek het uiteinde van het luchtfilter schuin naar 

beneden en haak het los van de bescherming 

van het rooster. (zowel rechts als links)

Vervuiling
Tijd voordat aanduiding 

verschijnt

Normaal

2500 uur

(komt overeen met een 

jaar)

Sterker vervuild

1250 uur

(komt overeen met een 

half jaar)

Knop Knop
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2 Til het luchtfilter op en haak het los van de 

bescherming van het bovenste gedeelte van 

het rooster. (zowel links als rechts) 

3. Reinig het luchtfilter.

Verwijder het vuil met een stofzuiger of met 

water. 

OPMERKING 

• Was het luchtfilter niet met water van 50°C of 

warmer. 

Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming. 

• Gebruik geen vuur om het filter te verwarmen. 

Dit kan brandplekken veroorzaken.

4. Bevestig het luchtfilter. 

Bevestig het rooster in de omgekeerde volgorde 

van stap 2 (pagina 10).

5. Sluit het aanzuigrooster.

Schuif de twee knoppen gelijktijdig, til het aan-

zuigrooster langzaam op en bevestig het zorg-

vuldig in de omgekeerde volgorde van stap 1 

(pagina 10).

6. Schakel de afstandsbediening in en verwij-

der de aanduiding “ ” of “Reinig filter 

aub” van de display. 

• Zie voor meer informatie de bedieningshand-

leiding van de afstandsbediening.

De aanduiding kan zowel tijdens het bedrijf als 

bij stilstand gewist worden. 

Was het luchtfil-

ter met een 

zachte borstel 

met neutraal rei-

nigingsmiddel 

als het extreem 

vuil is.

Laat het water 

weglopen en 

laat het luchtfil-

ter in de scha-

duw drogen.

Luchtfilter
Luchtfilter

Projectie bovenste 
gedeelte rooster

Projectie Luchtfilter

Einde luchtfilter

2

1

2

1 1

2

OPMERKING 

• De band kan bekneld raken bij het sluiten van het 

aanzuigrooster.

Controleer of de band niet aan de zijkant van 

het aanzuigrooster uitsteekt, voordat u het 

aanzuigrooster sluit. 

HET REINIGEN VAN HET AANZUIGROOS-

TER

1. Open het aanzuigrooster.

Schuif de twee knoppen gelijktijdig langzaam in 

het aanzuigrooster. 

2. Verwijder het aanzuigrooster.

1 Verwijder de 4 riemen die zijn bevestigd aan 

de binnenunit. (Zie de afbeelding hieronder.)

2 Open het aanzuigrooster 45° en til het op. 

Maak vervolgens de haken los. 

(3 plaatsen) 

Aanzuigrooster

Riempje

Knop Knop

Plaats op haak 
(3 plaatsen)

Maak de 
haak los

Plaats waar de 
banden moeten 
worden vastgehaakt

Plaats waar de 
banden moeten 
worden vastgehaakt 
(Totaal 4 plaatsen)
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3. Verwijder het luchtfilter.

Zie stap 2 voor het “HET REINIGEN VAN HET 

LUCHTFILTER”. (pagina 10)

4. Reinig het aanzuigrooster.

Reinig het aanzuigrooster met een zachte bor-

stel met een neutraal reinigingsmiddel en laat 

het water weglopen. 

Als het aanzuigrooster extreem vuil is

• Spuit het reinigingsmiddel voor ventilatoren en 

uitlaten direct op het rooster en laat het ca. 10 

minuten intrekken.

Was het aanzuigrooster vervolgens zorgvuldig 

met water.

OPMERKING 

• Was het aanzuigrooster niet met water van 

50°C of warmer.

Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.

• Gebruik geen vuur als u het aanzuigrooster 

droogt. Dit kan brandplekken veroorzaken.

• Gebruik geen normaal in de handel verkrijg-

bare producten zoals benzine, wasbenzine, 

verfverdunner, schuurpoeder en vloeibare 

insecticide.

Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.

5. Bevestig het luchtfilter.

Zie stap 4 voor het “HET REINIGEN VAN HET 

LUCHTFILTER”. (pagina 11)

6. Bevestig het aanzuigrooster.

Bevestig het aanzuigrooster in de omgekeerde 

volgorde van stap 2.

7. Sluit het aanzuigrooster.

Schuif de 2 knoppen gelijktijdig in de omge-

keerde richting dan gemeld in stap 1, til het aan-

zuigrooster langzaam op en maak het zorgvuldig 

vast.

DE BUITENPANELEN EN DE AFSTANDSBE-

DIENING REINIGEN

• Wrijf ze schoon met een droge zachte doek.

• Als een vlek zo niet kan worden verwijderd, dip de 

doek dan in een met water verdund neutraal reini-

gingsmiddel en wring de doek uit. 

Verwijder de vlek met deze doek en wrijf het ver-

volgens droog met een droge doek.

Reinigingsmiddel

OPMERKING 

• Gebruik geen normaal in de handel verkrijg-

bare producten zoals benzine, wasbenzine, 

verfverdunner, schuurpoeder en vloeibare 

insecticide.

Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.

• Was ze niet met water van 50°C of warmer.

Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.

■ REINIGEN VOOR EN NA SEIZOENSGE-

BRUIK

OPSTARTEN NA EEN LANGE PERIODE VAN 

RUST

Controleer het volgende

• Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de bin-

nen- en buitenunit niet zijn geblokkeerd.

Verwijder mogelijke obstakels.

Obstakels kunnen de ventilatorsnelheid belem-

meren, waardoor de prestaties afnemen en de 

toestellen stuk kunnen gaan.

Reinig het luchtfilter.

• Vergeet het luchtfilter na het reinigen niet opnieuw 

te bevestigen.

(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10.)

Zie voor informatie over de installatie, verwijde-

ring of reiniging van een optioneel verkrijgbaar 

luchtfilter de gebruiksaanwijzing van het betref-

fende filter.

• Schakel de afstandsbediening in en verwijder de aan-

duiding “ ” of “Reinig filter aub” van de display.

• Zie voor meer informatie de bedieningshandlei-

ding van de afstandsbediening.

De aanduiding kan zowel tijdens het bedrijf als bij 

stilstand gewist worden. 

Zet de stroomonderbreker minstens 6 uur voordat 

u de unit opnieuw gaat gebruiken opnieuw aan.

• Dit is nodig om de airconditioner goed te laten 

werken en om de airconditioner te beschermen.

• De display op de afstandsbediening wordt 

getoond wanneer de stroom wordt aangezet.

VERWARMEN binnen de 6 uur nadat de stroom 

van de airconditioner is aangezet.

Sommige series doen het volgende om de units te 

beschermen.

Als er binnen de 6 uur nadat de stroom weer is aan-

gezet wordt VERWARMD, stopt de ventilator van de 

binnenunit ongeveer 10 minuten tijdens de werking 

van de buitenunit om de toestellen te beschermen.

Dit gebeurt niet alleen bij installatie, maar telkens 

wanneer de stroomonderbreker wordt AAN-/UIT-

geschakeld.

Schakel de stroomonderbreker voor uw eigen com-

fort niet uit tijdens seizoensgebruik of tijdens VER-

WARMEN.
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WAT TE DOEN ALS U DE AIRCONDITIONER 

VOOR LANGE TIJD STOPT

Laat de unit op een mooie dag een halve dag in 

de stand VENTILATOR draaien om de binnenunit 

te drogen.

• Dit kan schimmelvorming voorkomen.

Zet de stroomonderbreker uit.

• Terwijl de stroom is ingeschakeld, wordt er een 

klein wattage gebruikt, ook al is de airconditioner 

niet in bedrijf.

Zet de stroomonderbreker uit om energie te 

besparen.

• De display op de afstandsbediening zal verdwij-

nen wanneer de stroomonderbreker wordt uitge-

zet. 

Reinig het luchtfilter.

• Zorg ervoor dat het luchtfilter, nadat het is gerei-

nigd, weer op de oorspronkelijke plaats wordt 

teruggeplaatst.

(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10.)

Zie voor informatie over de installatie, verwijde-

ring of reiniging van een optioneel verkrijgbaar 

luchtfilter de gebruiksaanwijzing van het betref-

fende filter.

OPMERKING 

De binnenkant van de airconditioner kan na een 

aantal seizoenen vuil worden. Dit kan leiden tot 

prestatieverlies en waterlekkage.

Vraag uw lokale dealer om meer informatie over het 

reinigen van de binnenkant van de unit. Dit moet 

door een erkend onderhoudstechnicus worden 

gedaan.

9-1. FUQ

Volgende symptomen duiden niet op een pro-

bleem met de airconditioner

• VERWARMEN binnen de 6 uur nadat de stroom 

van de airconditioner is aangezet.

Sommige series doen het volgende om de units te 

beschermen.

Als er binnen de 6 uur nadat de stroom weer is 

aangezet wordt VERWARMD, stopt de ventilator 

van de binnenunit ongeveer 10 minuten tijdens de 

werking van de buitenunit om de toestellen te 

beschermen.

Dit gebeurt niet alleen bij installatie, maar telkens 

wanneer de stroomonderbreker wordt AAN-/UIT-

geschakeld.

9. GEEN STORING VAN DE AIR-

CONDITIONER

Schakel de stroomonderbreker voor uw eigen 

comfort niet uit tijdens seizoensgebruik of tijdens 

VERWARMEN.

I. DE AIRCONDITIONER WERKT NIET

• De airconditioner start niet onmiddellijk 

opnieuw nadat de AAN/UIT-toets is ingedrukt.

• De airconditioner wordt niet direct in wer-

king gesteld als de toets TEMPERATUUR-

INSTELLING in de vorige stand wordt 

teruggezet nadat de toets is ingedrukt.

Als de BEDRIJFS-indicator gaat branden, 

functioneert de airconditioner normaal.

De airconditioner wordt niet direct in werking 

gesteld omdat er een beveiliging is geacti-

veerd om overbelasting te voorkomen.

De airconditioner wordt na ongeveer 3 minu-

ten automatisch weer in werking gesteld.

• De airconditioner start niet wanneer de 

display “ ” toont en enkele secon-

den knippert nadat een bedieningstoets 

is ingedrukt.

Dit komt doordat de airconditioner centraal 

bestuurd wordt.

Als de display knippert, betekent dit dat de 

airconditioning niet met de afstandsbedie-

ning bestuurd kan worden.

• VERWARMEN binnen de 6 uur nadat de 

stroom van de airconditioner is aangezet.

Sommige series doen het volgende om de 

units te beschermen.

Als er binnen de 6 uur nadat de stroom weer 

is aangezet wordt VERWARMD, stopt de 

ventilator van de binnenunit ongeveer 10 

minuten tijdens de werking van de buitenunit 

om de toestellen te beschermen.

Dit gebeurt niet alleen bij installatie, maar tel-

kens wanneer de stroomonderbreker wordt 

AAN-/UIT-geschakeld.

Schakel de stroomonderbreker voor uw 

eigen comfort niet uit tijdens seizoensge-

bruik of tijdens VERWARMEN.

• De werking van de buitenunit stopt.

Dit is omdat de binnentemperatuur de inge-

stelde waarde heeft bereikt. 

De binnenunit staat in de stand VENTILA-

TOR.

KOELEN 

(AUTOMATISCH KOELEN):

Verlaag de ingestelde temperatuur.

VERWARMEN 

(AUTOMATISCH VERWARMEN):

Verhoog de ingestelde temperatuur.

De werking wordt na een tijdje ingeschakeld 

wanneer de airconditioner in normale toe-

stand is.
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• De afstandsbediening toont “ ”, en 

de luchtstroom stopt.

Dit komt doordat de airconditioner automa-

tisch omschakelt naar de stand ONT-

DOOIEN om te voorkomen dat de 

verwarmingscapaciteit afneemt wanneer er 

zich meer rijm op de buitenunit vormt.

Na maximaal 10 minuten, keert de aircondi-

tioner terug naar zijn oorspronkelijke wer-

king.

II. DE WERKING STOPT SOMS

• De afstandsbediening toont “U4” en 

“U5”, en de werking stopt. Ze zal echter 

na een paar minuten worden hervat.

Dit komt doordat de communicatie tussen de 

binnen- en buitenunits of de binnenunits en 

de afstandsbedieningen wordt onderbroken 

en de werking gestopt ten gevolge van ruis 

die wordt veroorzaakt door andere toestel-

len.

Zodra de elektrische ruis afneemt, start de 

airconditioner automatisch weer op.

III. DE VENTILATORSNELHEID VERSCHILT 

VAN DE INGESTELDE SNELHEID

• De ventilatorsnelheid verandert niet als u 

op de toets voor het regelen van de venti-

latorsnelheid drukt.

Tijdens het KOELEN wordt een lage ventila-

torsnelheid of een zachte wind gebruikt om 

te voorkomen dat er smeltwater vrijkomt. 

Tijdens het ONTDOOIEN (VERWARMEN) 

stopt de luchtstroom van de airconditioner 

om te voorkomen dat de lucht direct op een 

van de aanwezigen in de ruimte geblazen 

wordt. Na een tijdje kan de ventilatorsnelheid 

worden veranderd.

(De ventilatorsnelheid kan niet worden inge-

steld voor het PROGRAMMA DROGEN.)

Als tijdens het VERWARMEN de ingestelde 

kamertemperatuur wordt bereikt, stopt de 

buitenunit en gaat de binnenunit over in 

zachte bries. 

Het duurt even voordat de ventilatorsnelheid 

verandert.

Verhoog de ingestelde temperatuur. 

Na een tijdje verandert de ventilatorsnelheid.

IV. DE LUCHTSTROOMRICHTING VERSCHILT 

VAN DE INGESTELDE RICHTING OF VAN 

DE RICHTING DIE OP DE AFSTANDSBEDIE-

NING WORDT WEERGEGEVEN

• De horizontale kleppen bewegen niet, 

hoewel op de afstandsbediening de 

bewegende werking wordt weergegeven.

<VERWARMEN>

Dit komt doordat de luchtstroomrichting zo 

wordt geregeld dat hij horizontaal is nadat de 

werking start of wanneer de binnentempera-

tuur hoger ligt dan de ingestelde temperatuur 

om te voorkomen dat lucht rechtstreeks op 

een van de aanwezigen in de ruimte wordt 

geblazen.

Na een tijdje start de bewegende werking.

(Zie “BEWEGING VAN DE HORIZON-

TALE KLEP” op pagina 9.)

• De op de afstandsbediening weergege-

ven luchtstroomrichting verschilt van de 

reële stand van de horizontale kleppen.

<KOELEN en PROGRAMMA DROGEN>

Als het toestel op een neerwaartse lucht-

stroomrichting is ingesteld, verschilt de 

luchtstroomrichting enige tijd van wat er op 

de display wordt getoond. Dit is bedoeld om 

te voorkomen dat condensatie vormt op de 

horizontale kleppen.

<VERWARMEN>

Dit komt doordat de luchtstroomrichting zo 

wordt geregeld dat hij horizontaal is nadat 

de werking start of wanneer de binnentem-

peratuur hoger ligt dan de ingestelde tempe-

ratuur om te voorkomen dat lucht 

rechtstreeks op een van de aanwezigen in 

de ruimte wordt geblazen.

Na een tijdje verandert de luchtstroomrich-

ting naar de ingestelde richting.

(Zie “BEWEGING VAN DE HORIZON-

TALE KLEP” op pagina 9.)

V. DE HORIZONTALE KLEPPEN SLUITEN NIET

• De horizontale kleppen sluiten niet, zelfs 

wanneer het toestel niet meer actief is.

Dit komt doordat de horizontale kleppen pas 

sluiten wanneer er geen lucht meer uit de air-

conditioner stroomt.

De horizontale kleppen sluiten na enige tijd.
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VI. UIT DE AIRCONDITIONER KOMT WITTE 

STOOM

• Als de luchtvochtigheid hoog is tijdens 

het KOELEN. (In olieachtige of stoffige 

ruimtes)

Indien de binnenkant van een binnenunit bij-

zonder vervuild is, wordt de temperatuurver-

spreiding in een kamer ongelijk.

Het is nodig de binnenkant van de binnenunit 

te reinigen. 

Vraag uw lokale dealer om gegevens over 

het reinigen van de binnenunit. 

Het reinigen moet door een erkend onder-

houdstechnicus worden gedaan.

Controleer de gebruiksomgeving.

• Wanneer de airconditioner na het ONT-

DOOIEN en tijdens het ONTDOOIEN naar 

VERWARMEN wordt omgeschakeld.

Vocht dat ontstaat tijdens het ontdooien 

wordt stoom en gaat rondzweven.

Als de symbolen “ ” worden weergege-

ven op de display van de afstandsbediening, 

staat de unit in de stand ONTDOOIEN.

VII. GELUID VAN AIRCONDITIONERS

• Nadat het apparaat is gestart, hoort u een 

gonzend geluid.

Dit geluid wordt veroorzaakt door de motoren 

die de horizontale kleppen aandrijven.

Na ongeveer een minuut verdwijnt het geluid.

• Als de airconditioner in de stand KOELEN 

of ONTDOOIEN staat, is een continu laag 

gesis hoorbaar, of als de airconditioner in 

de stand ONTDOOIEN staat, een druppe-

lend geluid.

Dit is het geluid van koelgas dat door de bin-

nen- en buitenunits stroomt.

• Er is een sisgeluid te horen bij het starten 

of onmiddellijk nadat de werking is 

gestopt, of dat te horen is aan het begin of 

onmiddellijk na het stoppen van het ONT-

DOOIEN. 

Dit is het geluid van koelmiddel en wordt ver-

oorzaakt door het stoppen en veranderen 

van de stroom.

Tijdens het VERWARMEN schakelt de air-

conditioner automatisch om naar de stand 

ONTDOOIEN. 

De afstandsbediening toont “ ”.

Na maximaal 10 minuten, keert de aircondi-

tioner terug naar zijn oorspronkelijke wer-

king.

• De airconditioner maakt een geluid dat 

klinkt als “Shah” in de modus KOELEN of 

terwijl hij uitgeschakeld is.

Dit geluid is te horen als de afvoerpomp 

werkt.

Vocht dat uit de binnenlucht werd verwijderd 

tijdens het KOELEN, wordt afgevoerd. 

• Er is een piepgeluid te horen wanneer de 

airconditioner in bedrijf is of nadat het 

systeem is gestopt.

Dit geluid wordt veroorzaakt door het uitzet-

ten en krimpen van kunststof onderdelen.

VIII. STOF VAN DE BINNENUNITS

• Wanneer het systeem gestart wordt nadat 

het langere tijd niet in gebruik is geweest, 

kan er stof uit de unit worden geblazen.

Stof dat in de unit terecht is gekomen wordt 

naar buiten geblazen.

IX. DE BINNENUNITS GEVEN EEN GEUR AF

• Tijdens de werking

De unit absorbeert geuren van kamers, meu-

bels, sigaretten, enz. en geeft die dan weer 

af.

Als de geur hinderend is, kunt u de ventilator-

snelheid op nul zetten wanneer de binnen-

temperatuur de ingestelde waarde bereikt.

Raadpleeg uw lokale dealer voor details.

X. DE AIRCONDITIONER KOELT NIET GOED

• De airconditioner werkt in het PRO-

GRAMMA DROGEN.

Dit is omdat er met het programma drogen 

wordt gewerkt zodat de binnentemperatuur 

zo weinig mogelijk afneemt.

Verlaag de binnentemperatuur met de stand 

KOELEN, en gebruik dan het PROGRAMMA 

DROGEN.

(Zie “KENMERKEN VAN HET PRO-

GRAMMA DROGEN” op pagina 8.)

• Lees de kenmerken van de stand KOE-

LEN, de stand VERWARMEN, en van het 

PROGRAMMA DROGEN op pagina 7-8.

9-2. FXUQ

Lees de bedieningshandleiding die is meegele-

verd met de buitenunit.
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10-1. FUQ

Controleer eerst zelf alvorens een serviceop-

roep te doen.

1. Indien de airconditioner helemaal niet werkt.

• Controleer of er een zekering doorgebrand is.

Schakel de netspanning uit.

• Controleer of de stroomcircuitonderbreker is 

doorgeslagen.

Als het lipje van de stroomcircuitonderbreker 

in de stand OFF staat, schakel dan de stroom 

in met de stroomcircuitonderbreker.

Als de schakelaar van de stroomonderbreker 

in de stand uitschakelen staat, schakel de 

stroomtoevoer dan niet in met de schakelaar 

van de stroomonderbreker.

Neem contact op met uw lokale dealer.

• Controleer of er een stroomstoring is.

Wacht totdat de stroom hersteld is. Indien er 

zich tijdens de werking van de airconditioner 

een stroomstoring voordoet, start de aircondi-

tioner weer vanzelf onmiddellijk nadat de 

stroom hersteld is.

2. Als de airconditioner stopt nadat de aircondi-

tioner gewerkt heeft.

• Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de bui-

ten- of binnenunit geblokkeerd is door een voor-

werp.

Verwijder de belemmering en zorg ervoor dat 

de lucht vrij kan stromen.

De horizontale kleppen bij de luchtuitlaat zijn 

gesloten wanneer de unit stopt.

• Controleer of het luchtfilter verstopt is.

Vraag een erkend onderhoudstechnicus om 

de luchtfilters te reinigen. 

Verstoppingen door stof of vuil zullen een ver-

mindering van het luchtstroomvolume en toe-

name van het stroomverbruik van de 

airconditioner tot gevolg hebben, waardoor de 

prestaties zullen afnemen.

Hierdoor kan bovendien dauw van condensa-

tie ontstaan bij de luchtuitlaat.

(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10.)

10. IN GEVAL VAN PROBLEMEN

Nokje

Uitschakelpositie

Stroomonderbreker 
(Aardlekschakelaar)

ON

OFF

3. De airconditioner werkt, maar koelt of ver-

warmt onvoldoende.

• Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de 

buiten- of binnenunit geblokkeerd is door een 

voorwerp.

Verwijder de belemmering en zorg ervoor dat 

de lucht vrij kan stromen.

De horizontale kleppen bij de luchtuitlaat wor-

den gesloten wanneer de unit stopt.

Obstakels belemmeren de ventilatorsnelheid, 

waardoor de prestaties afnemen en de units 

stuk kunnen gaan wanneer uitgeblazen lucht 

wordt aangezogen.

Ze verspillen elektriciteit en kunnen tot gevolg 

hebben dat units uitvallen.

• Controleer of het luchtfilter verstopt is.

Vraag een erkend onderhoudstechnicus om 

de luchtfilters te reinigen.

Verstoppingen door stof of vuil zullen een ver-

mindering van het luchtstroomvolume en toe-

name van het stroomverbruik van de 

airconditioner tot gevolg hebben, waardoor de 

prestaties zullen afnemen.

Hierdoor kan bovendien dauw van condensa-

tie ontstaan bij de luchtuitlaat.

(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10.)

• Controleer of de temperatuur correct is inge-

steld.

Stel een juiste temperatuur, ventilatorsnelheid 

en luchtstroomrichting in.

• Controleer of de VENTILATORSNELHEID is 

ingesteld op LAGE SNELHEID.

Stel een juiste temperatuur, ventilatorsnelheid 

en luchtstroomrichting in.

• Controleer of de luchtstroomrichting correct is 

ingesteld. 

Stel een juiste temperatuur, ventilatorsnelheid 

en luchtstroomrichting in.

• Controleer of deuren of ramen open zijn.

Sluit deuren en ramen om te voorkomen dat 

de wind naar binnen waait.

• Controleer of rechtstreeks zonlicht de kamer 

binnen komt (tijdens koeling).

Gordijnen of jaloezieën sluiten.

• Wanneer er te veel mensen in de ruimte aan-

wezig zijn (tijdens het koelen).

• Controleer of de warmtebron van de ruimte te 

overdadig werkt (tijdens het koelen).
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4. Het toestel begint of stopt met functioneren 

zonder dat de AAN/UIT-knop is ingedrukt.

• Bent u zeker dat de AAN/UIT-timerwerking 

niet in gebruik is?

Zet de AAN/UIT-timer uit.

Zie voor meer informatie de bedieningshand-

leiding van de afstandsbediening.

• Bent u zeker dat er geen afstandsbediening is 

aangesloten?

Neem contact op met de centrale controleka-

mer vanwaar de stop afkomstig is.

• Bent u zeker dat de display voor gecentrali-

seerde controle niet brandt?

Neem contact op met de centrale controleka-

mer vanwaar de stop afkomstig is.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de 

bovengenoemde punten heeft gecontroleerd, 

probeer de unit dan niet zelf te repareren. 

Vraag in dergelijke gevallen altijd de hulp van 

uw lokale verdeler. 

Vermeld daarbij het symptoom en het model 

(dit staat op het typeplaatje).

Als een van de volgende storingen voorkomt, 

neem dan de hierna beschreven maatregelen en 

neem contact op met uw lokale dealer.

De airconditioner moet door een erkend onder-

houdsmonteur worden gerepareerd. 

WAARSCHUWING

Schakel de netspanning van de airconditio-
ning onmiddellijk uit wanneer u iets onge-
woons opmerkt (zoals een brandlucht), en 
neem contact op met uw lokale dealer. 
Wanneer u de airconditioner onder dergelijke 
omstandigheden blijft gebruiken, kan dit leiden 
tot een defect, elektrische schokken of brand.
Neem contact op met uw lokale dealer.

• Wanneer een veiligheidsvoorziening zoals een 

zekering, stroomonderbreker of aardlekschake-

laar frequent wordt geactiveerd.

Maatregel: De hoofdschakelaar niet aanzetten.

• Wanneer de AAN/UIT knop niet goed werkt.

Maatregel: Zet de hoofdschakelaar uit.

• Als water uit de binnenunit lekt.

Maatregel: De werking stilzetten.

• Als op de display “ ”, “UNIT-nr.” en de “STO-

RINGSCODE” verschijnt en de BEDRIJFS-indi-

cator knippert. (Bij BRC1D) 

Maatregel: Geef de foutmelding op de display 

door aan uw lokale dealer.

10-2. FXUQ

Lees de bedieningshandleiding die is meegele-

verd met de buitenunit.

UNIT   No.

C L  H     

BEDRIJFS-indicator

INSPECTIE-
display

STORINGSCODE

Nr. van de BINNENUNIT 
waar de storing zich voordoet
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