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Onze welgemeende dank voor de aankoop van deze Daikin
airconditioner.

De instructies worden oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief
kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
onderricht zijn in het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.

1. DEFINITIES

1.1. Betekenis van de waarschuwingen en symbolen

De waarschuwingen zijn in deze handleiding geordend volgens hun
zwaarte en kans op voorkomen.

Sommige soorten gevaar worden met speciale symbolen aangeduid:

1.2. Betekenis van termen

Montagehandleiding:

Handleiding met instructies betreffende het installeren, het
configureren en het onderhouden van een bepaald product of een
bepaalde toepassing.

Gebruiksaanwijzing:

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde
toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het product of de toepassing
moet worden gebruikt.

Instructies voor het onderhoud:

Instructiehandleiding bedoeld voor een bepaald product of een
bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe dit product (indien
van toepassing) dient gemonteerd, geconfigureerd, gebruikt en/of
onderhouden te worden.

Verdeler:

De verdeler die de in deze handleiding besproken producten
verkoopt.

Installateur:

Een technische, vakbekwame persoon, bevoegd om de in deze
handleiding besproken producten te installeren.

Gebruiker:

Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het product
gebruikt.
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LEES ZORGVULDIG DEZE INSTRUCTIES VOORALEER
DE UNIT IN WERKING TE STELLEN. DEZE
INSTRUCTIES LEGGEN UIT HOE DE UNIT TE
GEBRUIKEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN
PLAATS WAAR U ZE KUNT TERUGVINDEN VOOR
LATERE NASLAG.

WAARSCHUWING

■ Deze unit bevat elektrische en warme onderdelen.

■ Controleer eerst of de montage van de unit goed door
een installateur werd uitgevoerd vooraleer deze unit te
gebruiken.
Neem bij twijfel over de werking contact op met uw
installateur voor advies en informatie.

GEVAAR

Aanduiding van een dreigende gevaarlijke situatie die,
indien deze niet vermeden wordt, ernstige verwondingen of
zelfs de dood zal veroorzaken.

WAARSCHUWING

Aanduiding van een mogelijke gevaarlijke situatie die,
indien deze niet vermeden wordt, tot ernstige
verwondingen of zelfs de dood kan leiden.

VOORZICHTIG

Aanduiding van een mogelijke gevaarlijke situatie die,
indien deze niet vermeden wordt, tot lichte tot matige
verwondingen kan leiden. Deze aanduiding kan tevens
gebruikt worden als waarschuwing tegen onveilige
handelingen.

LET OP

Aanduiding van situaties die enkel de apparatuur of
eigendommen kan beschadigen.

INFORMATIE

Dit symbool duidt op handige tips of bijkomende informatie.

Elektrische stroom.

Gevaar om zich te verbranden (ook door zure stoffen).
Gebruiksaanwijzing
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Onderhoudsbedrijf:

Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste onderhoudswerkzaamheden
aan de unit uit te voeren of te coördineren.

Toepasselijke wetgeving:

Alle geldende internationale, Europese, nationale en lokale
richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een
bepaald product of domein.

Toebehoren:

Samen met de unit geleverde apparatuur die volgens de instructies in
de handleiding geïnstalleerd moet worden.

Optionele apparatuur:

Apparatuur die optioneel met de producten gecombineerd kan
worden zoals beschreven in deze handleiding.

Lokale levering:

Niet door Daikin geleverde apparatuur die geïnstalleerd dient te
worden volgens de richtlijnen in deze handleiding.

2. INLEIDING

2.1. Algemene informatie

De unit is het onderdeel voor binnen van de lucht-water REYAQ-
warmtepomp en wordt voor verwarmings-/koeltoepassing gebruikt.

Zie de montagehandleiding voor de lijst met opties.

■ Plaats geen voorwerpen in de onmiddellijke nabijheid
van de buitenunit en laat geen bladeren of ander afval
zich rond de unit ophopen
Bladeren vormen een warm nest voor kleine dieren
die de unit kunnen binnendringen. Eens in de unit
kunnen deze dieren storingen, rook of brand
veroorzaken wanneer ze elektrische onderdelen
aanraken.

■ Vraag uw verdeler om verbeteringen aan te brengen,
te repareren of onderhoud uit te voeren. 
Onvolledige verbeteringen, reparaties of onderhoud
kunnen waterlekken, elektrische schokken en brand
als gevolg hebben.

■ Steek geen vingers, stangen of andere voorwerpen in
de luchtinlaat of -uitlaat. Als de ventilator op hoge
snelheid draait loopt u letsel op.

■ Zorg ervoor dat de binnenunit of de afstandsbediening
nooit nat worden.
Zij zouden anders elektrische schokken of brand
kunnen veroorzaken.

■ Gebruik nooit een ontvlambare spuitbus of verstuiver,
zoals haarspray, lak of verf nabij de unit. 
Deze kunnen brand veroorzaken.

■ Raak nooit de luchtuitlaat of de horizontale lamellen
aan wanneer de beweegbare klep werkt.
Vingers kunnen anders geklemd of de unit kan defect
raken.

■ Wanneer een zekering gesprongen is, vervang deze
zekering nooit door een zekering van een verkeerde
amperage of door draden.
Door draad of koperdraad te gebruiken, kan de unit
defect raken of kan er brand ontstaan.

■ Om te beletten dat koelmiddel zou lekken, neem
contact op met uw verdeler.
Indien het systeem in een kleine kamer gemonteerd
wordt en werkt, moet de concentratie van het
koelmiddel binnen de grenzen gehouden worden
wanneer deze zou beginnen te lekken. Anders kan de
zuurstof in de kamer aangetast worden en zo een
ernstig ongeluk veroorzaken.

■ Het koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt
doorgaans niet. Indien het koelmiddel in de kamer lekt
en in contact komt met vuur of een brander, een
verwarmingstoestel of een kooktoestel, kan een
gevaarlijk gas ontstaan.

■ Schakel alle verbrandingsverwarmingstoestellen uit,
verlucht de kamer en neem contact op met de
verdeler bij wie u de unit kocht.
Gebruik de airconditioner niet tot een
onderhoudstechnicus bevestigt dat het deel waaruit
het koelmiddel lekt, gerepareerd is.

■ Een verkeerde installatie of bevestiging van
apparatuur of accessoires kan een elektrische schok,
kortsluiting, lekkages, brand of schade aan de
apparatuur veroorzaken. Gebruik enkel door Daikin
gemaakte accessoires: deze werden specifiek
ontwikkeld om met de apparatuur te werken; vraag
tevens aan een vakman om deze accessoires te
monteren.

■ Vraag aan uw verdeler om de airconditioner te
verplaatsen en opnieuw te installeren.
Door een onvolledige montage kan water beginnen
lekken, iemand een elektrische schok krijgen of kan er
brand ontstaan.

■ Zet geen ontvlambare spuitfles naast de airconditioner
en gebruik geen spuitbussen of verstuivers.
Anders kan er brand ontstaan.

■ Vooraleer te reinigen, zet de unit uit, zet de
stroomschakelaar op uit of trek de netsnoer uit het
stopcontact.
Anders kan iemand een elektrische schok krijgen en
zich verwonden.

■ Bedien de airconditioner niet met een nat hand.
Anders kunt u een elektrische schok krijgen.

■ Zet geen toestellen die open vlammen produceren op
plaatsen die zich in de luchtstroom van de unit
bevinden, of onder de binnenunit. Anders kan een
onvolledige verbranding ontstaan of kan de unit zich
door de hitte vervormen.

■ Was de unit niet met water.
Anders kunt u een elektrische schok krijgen of kan er
brand ontstaan.

■ Plaats de airconditioner niet op plaatsen waar
ontvlambaar gas kan lekken.
Indien het gas lekt en rond de airconditioner blijft
hangen, kan er brand ontstaan.

■ Om geen elektrische schokken te krijgen en om geen
brand te doen ontstaan, controleer of een
aardlekdetector geplaatst werd.

■ Controleer of de airconditioner elektrisch werd geaard.
Om geen elektrische schokken te krijgen, controleer
of de unit geaard is en of de aardingsdraad niet op
een gas- of waterleiding, een bliksemafleider of de
aardingsdraad van een telefoon werd aangesloten.

LET OP

Een HXHD125-binnenunit kan enkel op een REYAQ-
buitenunit aangesloten worden.

INFORMATIE

Deze handleiding kan niet voor de HXHD125-binnenunit
gebruikt worden. Raadpleeg de montagehandleiding en de
gebruiksaanwijzing van de HXHD125-binnenunit voor deze
informatie.

WAARSCHUWING

■ Indien u iets abnormaals opmerkt, zoals de geur van
brand, schakel dan de elektrische voeding uit en bel
uw verdeler voor instructies.
REYAQ10~16P7Y1B
Airconditioner van het VRVIII-systeem
4PW62583-1 – 11.2010

Gebruiksaanwijzing

2



■ Zet geen bloemenvaas of iets dat water bevat op
de unit.
Water kan in de unit binnendringen en elektrische
schokken of brand veroorzaken.

■ Vermijd de bediening ergens te zetten waar water kan
rondspatten.
Water dat in de machine binnendringt kan elektrische
lekken veroorzaken of interne elektrische onderdelen
beschadigen.

■ Om u niet te verwonden, verwijder niet het
beschermrooster van de ventilator van de buitenunit.

■ Om geen gebrek aan zuurstof te hebben, verlucht
voldoende de kamer als u apparaten met een brander
samen met de airconditioner gebruikt.

■ Sta nooit toe dat iemand op de buitenunit gaat staan
of er voorwerpen op zet.
Vallen of struikelen kan iemand verwonden.

■ Laat kleine kinderen, planten of dieren nooit
rechtstreeks in de luchtstroom.

■ Laat niet toe dat kinderen op en rond de buitenunit
spelen.
Zij kunnen zich verwonden door onachtzaam de unit
aan te raken.

■ Raak nooit de interne onderdelen van de bediening aan.
Verwijder het voorpaneel niet. Het aanraken van
sommige onderdelen erin is gevaarlijk en het toestel
kan erdoor defect raken. Neem contact op met uw
verdeler om de interne onderdelen te controleren en
bij te stellen.

■ Raak nooit de ribben van de warmtewisselaar aan.
Deze ribben zijn scherp en kunnen snijwonden
veroorzaken.

■ Druk nooit op de knoppen van de afstandsbediening
met een hard, scherp voorwerp.
De afstandsbediening zou anders beschadigd kunnen
worden.

■ Trek of verwring nooit de elektrische snoer van de
afstandsbediening.
Anders kan de unit defect raken.

■ Controleer of repareer de unit nooit zelf.
Laat dit over aan een bevoegde onderhoudstechnicus.

■ Gebruik de airconditioner nooit voor andere
doeleinden.
Om de kwaliteit niet nadelig te beïnvloeden, gebruik
de unit niet om precisie-instrumenten, voedsel,
planten, dieren of kunstwerken af te koelen.

■ Wanneer de unit gedurende lange tijd werd gebruikt,
controleer of zijn voet en zijn montage niet
beschadigd zijn.
Indien deze beschadigd zijn, kan de unit vallen en
iemand verwonden.

■ Zet niets onder de binnenunit dat door vocht
beschadigd kan worden.
Er kan condensatie ontstaan als de vochtigheid groter
dan 80% wordt, als de afvoeruitlaat verstopt is of als
de filter vuil is.

■ Plaats de afvoerslang zo dat het water goed afgevoerd
kan worden. Door een slechte of onvolledig afvoer
kunnen meubels, het gebouw, enz. vochtsporen
beginnen te vertonen.

■ Zet de bediening niet in rechtstreeks zonlicht.
Het lcd-scherm zou anders kunnen ontkleuren of
de informatie niet meer weergeven.

■ Veeg geen benzine, verdunner, scheikundige stofvod,
enz. over het bedieningspaneel van de bediening.
Het paneel zou anders kunnen ontkleuren of zijn
bekleding zou los kunnen komen. Indien het te vuil
wordt, maak een vod nat met een in water opgelost
neutraal detergent, wring de vod goed uit en veeg het
over het paneel om het schoon te maken. Veeg
daarna het paneel droog met een andere, droge vod.

■ Laat de airconditioner niet werken wanneer de kamer
met bijv. een insecticide gefumigeerd wordt.
Anders zouden de scheikundige producten zich in de
unit kunnen neerslaan en gevaarlijk worden voor de
gezondheid van mensen die zeer gevoelig zijn voor
scheikundige producten.

3. WAT MOET ER GEDAAN WORDEN 
VOORALEER AAN TE ZETTEN

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de volgende systemen met
standaardbediening. Vooraleer deze aan te zetten, neem contact op
met uw verdeler om te vragen welke werking met uw type en merk
van systeem overeenstemt.

Indien uw installatie een bedieningssysteem op maat heeft, vraag
aan uw verdeler welke werking met uw systeem overeenstemt.

Buitenunit

Benamingen en functies van onderdelen

1 Buitenunit
2 Binnenunit
3 Afstandsbediening
4 Luchtingang
5 Luchtuitlaat
6 Schakelaar op afstand om te schakelen tussen verwarmen 

en koelen
7 Keuzeschakelaar voor de aftakking (BS)
8 HXHD-binnenunit

(De afbeelding hierboven toont een systeem met schakelaars op
afstand om van stand te veranderen).

4. AFSTANDSBEDIENING

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

VOORZICHTIG

■ Voor uw gezondheid is het niet goed dat uw lichaam
zich lang in de luchtstroom bevindt.

LET OP

■ Zet nooit voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat.
Voorwerpen die de sneldraaiende ventilator raken,
kunnen voor gevaarlijke toestanden zorgen.

Schakelaar op 
afstand om te 

schakelen tussen 
verwarmen en koelen Werkingsstanden

Reeksen met warmteterugwinning

Warmtepompen REYAQ-
reeksen ❏ ja ❏ neen

4 3

6

5

5

4

1

2

7 8
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5. WERKINGSGEBIED

Werkingsgebied

Gebruik het systeem in de volgende temperatuurs- en
vochtigheidsbereiken opdat het veilig en doeltreffend zou kunnen
werken.

6. WERKWIJZEN

■ De werkwijze verschilt afhankelijk van de combinatie van de
buitenunit en de afstandsbediening. Lees "3. Wat moet er
gedaan worden vooraleer aan te zetten" op pagina 3.

■ Om de unit te beschermen, schakel de hoofdschakelaar in 6 uur
vooraleer het systeem moet werken.

■ Indien de elektriciteit uitgeschakeld wordt terwijl het systeem
werkt, zal het automatisch herstarten wanneer de spanning
terug opkomt.

6.1. Koelen, verwarmen, ventilator alleen en 
automatisch werken

■ Er kan niet overgeschakeld worden als  op een
afstandsbediening te zien is (overschakelen via centrale
bediening).

■ Als  (overschakelen via centrale bediening) knippert, zie
"6.4. De meester-afstandsbediening instellen" op pagina 6.

■ De ventilator kan nog gedurende ongeveer 1 minuut blijven
werken nadat de verwarming gestopt heeft met werken.

■ De hoeveelheid uitgeblazen lucht kan zichzelf in functie van de
kamertemperatuur instellen of de ventilator kan onmiddellijk
stoppen. Dit is echter geen storing.

Voor systemen zonder schakelaar op afstand om te 
schakelen tussen verwarmen en koelen

1 Druk een paar maal op de knop om de werkingsstand te
selecteren en selecteer de stand naar keuze.

Koelen

Verwarmen

Automatische werking

Ventilator alleen

2 Duw op de aan/uit-knop.

Het lichtje om aan te geven dat het systeem aan is, gaat
branden en het systeem begint te werken.

Voor systemen met schakelaar op afstand om te schakelen 
tussen verwarmen en koelen

Overzicht van de schakelaar op afstand om van stand te veranderen

1 KEUZESCHAKELAAR VENTILATOR
ALLEEN/AIRCONDITIONING

Zet de schakelaar op  om enkel de
ventilator te laten werken of op  om
te verwarmen of te koelen.

2 SCHAKELAAR OM TE SCHAKELEN
TUSSEN VERWARMEN EN KOELEN

Zet de schakelaar op  om te koelen
of op  om te verwarmen.

Werken met de schakelaar op afstand om van stand te veranderen

1 Kies als volgt de stand met de schakelaar op afstand om te
schakelen tussen verwarmen en koelen:

2 Duw op de aan/uit-knop.

Het lichtje om aan te geven dat het systeem aan is, gaat
branden en het systeem begint te werken.

Bijstellen

Om de temperatuur, de snelheid van de ventilator en de richting van
de luchtstroom te programmeren, zie de gebruiksaanwijzing van de
afstandsbediening.

Het systeem stoppen

3 Duw nogmaals op de aan/uit-knop.

Het lichtje om aan te geven dat het systeem aan is, gaat uit en
het systeem stopt met werken.

Buitentemperatuur
–5~43°C DB –20~21°C DB

–20~15,5°C WB

Binnentemperatuur
21~32°C DB 15~27°C DB

14~25°C WB

Vochtigheid binnen ≤80%(*)

(*) opdat er geen condensatie en water uit het systeem zouden druppelen.
Indien de temperatuur of de vochtigheid buiten deze condities valt, zou het 
kunnen dat veiligheidstoestellen werken en dat de airconditioner niet werkt.

INFORMATIE

In de automatische stand wordt automatisch tussen
verwarming en koeling geschakeld.

1

2

 
Koelen

 
Verwarmen

Ventilator alleen

LET OP

Zet het systeem niet onmiddellijk terug aan nadat de unit
gestopt is, maar wacht minstens 5 minuten.

1

2

2+3

1

1

2+3

1

1

2+3
1
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Uitleg over het verwarmen

Het kan iets langer duren eer de ingestelde temperatuur om
algemeen te verwarmen bereikt wordt dan om te koelen.

Het systeem gaat op de volgende manier werken om te beletten dat
de verwarmingscapaciteit kleiner zou worden of het koude lucht zou
blazen.

Ontdooien

■ Tijdens het verwarmen zal de penbundel van de buitenunit
sneller bevriezen. Het vermogen om te verwarmen wordt kleiner
en het systeem gaat over in de stand ontdooien.

■ De ventilator van de binnenunit stopt en op de afstands-
bediening verschijnt .

Warme start

■ Om te beletten dat de binnenunit koude lucht zou blazen nadat
het in de stand verwarmen werd gezet, stopt de ventilator van de
binnenunit automatisch. Op het scherm van de afstands-
bediening verschijnt .
Het kan enkele ogenblikken duren eer de ventilator begint te
werken. Dit is echter geen storing.

6.2. Het droogprogramma

■ Dit programma dient om de vochtigheid in uw kamer te verlagen
door de temperatuur minimaal te laten zakken (minimale koeling
van de kamer).

■ De microcomputer bepaalt automatisch de temperatuur en de
snelheid van de ventilator (kan niet via de afstandsbediening
ingesteld worden).

■ Het systeem begint niet te werken als de kamertemperatuur
laag is (<20°C).

Voor systemen zonder schakelaar op afstand om te 
schakelen tussen verwarmen en koelen

1 Druk een paar maal op de knop om de werkingsstand te
selecteren en selecteer  (droogprogramma).

2 Duw op de aan/uit-knop.

Het lichtje om aan te geven dat het systeem aan is, gaat
branden en het systeem begint te werken.

3 Duw op de knop om de richting van de luchtstroom bij te stellen.
(Enkel voor de modellen met dubbele luchtstroom ('Double-
flow'), met multiluchtstroom ('Multi-flow'), voor hoekmontage
('Corner'), plafondopstelling ('Ceiling-suspended') of muur-
opstelling ('Wall-mounted')). Zie "6.3. De richting van de
luchtstroom bijstellen" op pagina 6 voor meer informatie.

Het systeem stoppen

4 Duw nogmaals op de aan/uit-knop.

Het lichtje om aan te geven dat het systeem aan is, gaat uit en
het systeem stopt met werken.

Voor systemen met schakelaar op afstand om te schakelen 
tussen verwarmen en koelen

1 Kies de stand koelen met de schakelaar op afstand om te
schakelen tussen verwarmen en koelen.

2 Druk een paar maal op de knop om de werkingsstand te
selecteren en selecteer  (droogprogramma).

3 Duw op de aan/uit-knop.

Het lichtje om aan te geven dat het systeem aan is, gaat
branden en het systeem begint te werken.

INFORMATIE

■ De verwarmingscapaciteit wordt kleiner als de
buitentemperatuur zakt. Indien dit gebeurt, gebruik
dan een ander verwarmingstoestel samen met de
unit. (Indien de unit samen met toestellen wordt
gebruikt die open vlammen produceren, verlucht dan
constant de kamer).
Zet geen toestellen die naakte vlammen produceren
op plaatsen die zich in de luchtstroom van de unit
bevinden, of onder de binnenunit.

■ Als de unit begint te werken, kan het enige
ogenblikken duren vooraleer het de kamer verwarmt,
omdat de unit een circulatie van warme lucht gebruikt
om de volledige kamer te verwarmen.

■ Als de warme lucht tot aan het plafond stijgt en de
zone boven de koude vloer verlaat, adviseren wij u de
circulator (de ventilator van de binnenunit om de lucht
te doen circuleren) te gebruiken. Neem contact op
met uw verdeler voor meer informatie.

LET OP

Zet het systeem niet onmiddellijk terug aan nadat de unit
gestopt is, maar wacht minstens 5 minuten.

2+4

1

3

1

1
3+5

2

4
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4 Duw op de knop om de richting van de luchtstroom bij te stellen.
(Enkel voor de modellen met dubbele luchtstroom ('Double-
flow'), met multiluchtstroom ('Multi-flow'), voor hoekmontage
('Corner'), plafondopstelling ('Ceiling-suspended') of muur-
opstelling ('Wall-mounted')). Zie "6.3. De richting van de
luchtstroom bijstellen" op pagina 6 voor meer informatie.

Het systeem stoppen

5 Duw nogmaals op de aan/uit-knop.

Het lichtje om aan te geven dat het systeem aan is, gaat uit en
het systeem stopt met werken.

6.3. De richting van de luchtstroom bijstellen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

Beweging van de klep voor de luchtstroom

In de volgende omstandigheden regelt een microcomputer de
richting van de luchtstroom, die kan verschillen van deze op het
scherm.

De richting van de luchtstroom kan op een van de volgende manieren
bijgesteld worden.

■ De klep voor de luchtstroom stelt zelf zijn stand bij.

■ De richting van de luchtstroom kan door de gebruiker bijgesteld
worden.

■ Automatisch " " en in de gewenste stand " ".

6.4. De meester-afstandsbediening instellen

Als het systeem zoals in de bovenstaande afbeelding geplaatst is
(één keuzeschakelaar voor de aftakking (BS) is op meerdere
binnenunits aangesloten), moet een van de afstandsbedieningen
als meester-afstandsbediening aangeduid worden.

■ Enkel de meester-afstandsbediening kan de stand verwarmen of
koelen selecteren en, voor REYAQ-units, de stand automatisch
werken.

■ Er staat  (overschakelen centraal beheerd) op het scherm
van de slaaf-afstandsbedieningen en de slaaf-afstands-
bedieningen volgen automatisch de stand die door de meester-
afstandsbediening geselecteerd werd.

De slaaf-afstandsbedieningen kunnen echter wel overschakelen op
het droogprogramma als de meester-afstandsbediening het systeem
in de stand koelen heeft gezet.

Hoe de meester-afstandsbediening aanduiden

1 Op de huidige meester-afstandsbediening, druk gedurende
4 seconden op de knop om de werkingsstand te selecteren.

Op het scherm van alle slaaf-afstandsbedieningen die op de
zelfde buitenunit aangesloten zijn, verschijnt 
(overschakelen centraal beheerd), of de BS-unit knippert.

2 Op de bediening die u als meester-afstandsbediening wenst aan
te duiden, druk op de knop om de werkingsstand te selecteren.
Het aanduiden is nu voltooid. Deze afstandsbediening is nu als
meester-afstandsbediening aangeduid en de aanduiding 
(overschakelen centraal beheerd) op het scherm verdwijnt.

Het scherm van de andere afstandsbedieningen blijft 
(overschakelen centraal beheerd) weergegeven.

6.5. Voorzorgsmaatregelen met gegroepeerd 
bedieningssysteem of met een bedieningssysteem 
met twee afstandsbedieningen

Dit systeem biedt twee andere bedieningssystemen naast een
systeem met individuele bediening (een afstandsbediening bedient
een binnenunit). Kijk het volgende na als uw systeem het volgende
type van bediening heeft.

■ Gegroepeerd bedieningssysteem
Een enkele afstandsbediening bedient tot 16 binnenunits. Alle
binnenunits zijn op de zelfde manier ingesteld.

■ Een bedieningssysteem met twee afstandsbedieningen
Twee afstandsbedieningen bedienen één binnenunit (voor een
gegroepeerd bedieningssysteem: één groep van binnenunits).
De unit wordt individueel bediend.

LET OP

Zet het systeem niet onmiddellijk terug aan nadat de unit
gestopt is, maar wacht minstens 5 minuten.

Dubbele luchtstroom + multiluchtstroom units
(Double-flow- + Multi-flow-units)

Hoek-units ('Corner')

Units voor aan plafond ('Ceiling-suspended')

Units voor tegen de muur ('Wall-mounted')

KOELEN VERWARMEN

• Als de kamertemperatuur lager dan de 
ingestelde temperatuur is.

• Als gestart wordt.
• Als de kamertemperatuur hoger 

dan de ingestelde temperatuur is.
• Tijdens het ontdooien.

• Als de luchtstroom continu horizontaal gericht is.
• Als de luchtstroom continu naar beneden gericht is tijdens het koelen met een unit aan 

het plafond of tegen de muur, kan de microcomputer de richting van de luchtstroom 
regelen, waarbij de aanduiding op de afstandsbediening dan ook zal veranderen.

LET OP

■ De beweeggrens van de klep kan gewijzigd worden.
Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.
(Enkel voor de modellen met dubbele luchtstroom
('Double-flow'), met multiluchtstroom ('Multi-flow'), voor
hoekmontage ('Corner'), plafondopstelling ('Ceiling-
suspended') of muuropstelling ('Wall-mounted')).

■ Vermijd dat de unit in de horizontale richting " "
werkt. Hierdoor kunnen zich anders vochtdruppels
aan het plafond vormen of kan er stof aan komen.

C

D

A

B

LET OP

Neem contact op met uw verdeler als de combinatie of de
instelling van een systeem met gegroepeerde bediening of
met bediening met twee afstandsbedieningen gewijzigd
moet worden.
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7. ENERGIE BESPAREN EN OPTIMAAL DOEN 
WERKEN

Volg de volgende voorzorgsmaatregelen om zeker te zijn dat het
systeem goed blijft werken.

■ Regel de luchtuitlaat goed af en vermijd dat de luchtstroom
rechtstreeks op de mensen in kamer gericht is.

■ Stel de kamertemperatuur goed in om een comfortabele
omgeving te hebben. Vermijd om teveel te verwarmen of te
koelen.

■ Vermijd met gordijnen of zonneschermen dat het zonlicht
rechtstreeks in een kamer kan schijnen tijdens het koelen.

■ Verlucht dikwijls.
Een langdurig gebruik vereist een speciale aandacht voor de
verluchting.

■ Houd deuren en vensters gesloten. Als de deuren en ramen
open blijven staan, gaat er lucht uit uw kamer, waardoor het
effect van het koelen of het verwarmen vermindert.

■ Zorg ervoor dat u niet teveel koelt of verwarmt. Om energie te
besparen, houd de instelling van de temperatuur op een
gemiddeld niveau.

■ Zet nooit voorwerpen naast de luchtingang of luchtuitlaat van de
unit. Zij zouden anders het effect negatief kunnen beïnvloeden
of de unit stoppen.

■ Draai de hoofdschakelaar van de elektrische voeding van de unit
uit als de unit gedurende langere periodes niet gebruikt wordt.
Als de schakelaar aan blijft, verbruikt de unit elektriciteit.
Vooraleer de unit opnieuw te starten, zet deze hoofdschakelaar
aan 6 uur vóór de unit moet werken om ervoor te zorgen dat ze
goed blijft werken. (Zie "Onderhoud" in de handleiding van de
binnenunit).

■ Als op het scherm  (tijd om de luchtfilter te reinigen)
verschijnt, vraag aan een bevoegde onderhoudstechnicus om
de filters te reinigen. (Zie "Onderhoud" in de handleiding van de
binnenunit).

■ Houd de binnenunit en de afstandsbediening op minstens 1 m
afstand van televisietoestellen, radio's, stereo's en andere
soortgelijk apparatuur.
Anders kan het beeld vast komen te staan of vervormd worden.

■ Zet geen voorwerpen onder de binnenunit, anders zou water
deze kunnen beschadigen.
Er kan zich condensatie vormen als de vochtigheid groter dan
80% wordt of als de afvoeruitlaat verstopt is.

8. ONDERHOUD

8.1. Onderhoud na een lange periode van inactiviteit 

(bijv. aan het begin van het seizoen)

■ Controleer en verwijder alles wat de ingang- en uitlaatmonden
van de binnenunits en buitenunits kan verstoppen.

■ Reinig de luchtfilters en behuizingen van de binnenunits.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de binnenunits werd
meegeleverd voor meer informatie over hoe dit te doen en zet de
gereinigde luchtfilters zeker in de zelfde positie terug.

■ Draai de spanning aan minstens 6 uur vooraleer de unit te doen
werken opdat deze soepeler zou draaien. Zodra de unit onder
spanning is, verschijnt het scherm van de afstandsbediening.

8.2. Onderhoud vóór een lange periode van 
inactiviteit (bijv. aan het einde van het seizoen)

■ Laat de binnenunits gedurende ongeveer een halve dag draaien
in de stand ventilator alleen om het inwendige van de units te
drogen. Zie "6.1. Koelen, verwarmen, ventilator alleen en
automatisch werken" op pagina 4 voor meer informatie over de
werking met alleen de ventilator.

■ Draai de spanning uit. Het scherm van de afstandsbediening
verdwijnt.

■ Reinig de luchtfilters en behuizingen van de binnenunits.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de binnenunits werd
meegeleverd voor meer informatie over hoe dit te doen en zet de
gereinigde luchtfilters zeker in de zelfde positie terug.

VOORZICHTIG

Houd de ventilator in de gaten.

Het is gevaarlijk om de unit te na te kijken terwijl de
ventilator draait. Schakel altijd de hoofdschakelaar uit en
verwijder de zekeringen van het besturingscircuit in de
buitenunit.
Gebruiksaanwijzing

7
REYAQ10~16P7Y1B

Airconditioner van het VRVIII-systeem
4PW62583-1 – 11.2010



9. DE VOLGENDE SYMPTOMEN SLAAN NIET 
OP PROBLEMEN MET DE AIRCONDITIONER

Symptoom 1: Het systeem werkt niet

■ De airconditioner start niet onmiddellijk nadat op de aan/uit-knop
op de afstandsbediening gedrukt werd.
Als het lichtje om aan te geven dat het systeem aan is, brandt,
bevindt het systeem zich in zijn normale toestand.
Om de motor van de compressor niet teveel te belasten, start de
airconditioner 5 minuten nadat hij opnieuw AAN werd gezet, als
hij net ervoor UIT werd gezet. De zelfde startvertraging doet zich
voor nadat op de knop om de werkingsstand te selecteren werd
gedrukt.

■ Als "Centralized Control" (Centrale bediening) op het scherm van
de afstandsbediening verschijnt en een druk op de standenknop
doet het scherm gedurende enkele seconden knipperen om aan
te geven dat het centraal toestel de unit bedient.
Het knipperend scherm duidt aan dat de afstandsbediening niet
gebruikt kan worden.

■ Het systeem start niet onmiddellijk nadat de spanning terug
aangezet wordt.
Wacht een minuut tot de microcomputer klaar is om te werken.

Symptoom 2: Er kan niet tussen koelen/verwarmen geschakeld worden

■ Als " " (overschakelen centraal beheerd) op het scherm
staat, betekent dit dat deze afstandsbediening een slaaf-
afstandsbediening is.

■ Als de schakelaar op afstand om te schakelen tussen
verwarmen en koelen geplaatst is en " " (overschakelen
centraal beheerd) verschijnt op het scherm.
Dit is omdat het schakelen tussen koelen/verwarmen gestuurd
wordt via de schakelaar op afstand om te schakelen tussen
verwarmen en koelen. Vraag aan uw verdeler waar de
schakelaar op afstand geplaatst werd.

Symptoom 3: De ventilator kan alleen werken, maar koelen en verwarmen 
werken niet.

■ Onmiddellijk na het aanzetten van de spanning.
De microcomputer is zich aan het voorbereiden om te werken.
Wacht 12 minuten.

Symptoom 4: De blaaskracht stemt niet overeen met de instelling.

■ De blaaskracht verandert niet, zelfs als op de knop om de
blaaskracht bij te stellen gedrukt wordt.
Tijdens het verwarmen, als de kamertemperatuur de ingestelde
temperatuur bereikt, schakelt de buitenunit niet uit en de
binnenunit schakelt over op fluisterstille blaaskracht.
Dit is om te beletten dat koude lucht rechtstreeks op personen in
de kamer geblazen zou worden.
De blaaskracht zal niet veranderen wanneer een andere
binnenunit in de stand verwarmen staat, zelfs als op de knop
gedrukt wordt.

Symptoom 5: De blaasrichting stemt niet overeen met de instelling

■ De blaasrichting stemt niet overeen met wat op het scherm van de
afstandsbediening staat. De blaasrichting gaat niet heen en terug.
Dit is omdat de unit door de microcomputer gestuurd wordt.

Symptoom 6: Er komt witte damp uit een unit

Symptoom 6.1:  Binnenunit

■ Als de vochtigheid groot is tijdens het koelen
Als de binnenkant van een binnenunit zeer vuil is, zal de
temperatuur zich ongelijkmatig in de kamer verdelen. De
binnenkant van de binnenunit moet schoongemaakt worden.
Vraag uw verdeler om informatie om de unit schoon te maken.
Dit schoonmaken dient door een bevoegde onderhouds-
technicus uitgevoerd te worden.

■ Onmiddellijk nadat het koelen gestopt is en als de kamer-
temperatuur en de vochtigheid laag zijn.
Dit is omdat warm koelmiddelgas terug in de binnenunit vliegt en
stoom genereert.

Symptoom 6.2:  Binnenunit, buitenunit

■ Als het systeem op verwarmen wordt gezet nadat het ontdooid
heeft
De door het ontdooien gegenereerde vochtigheid wordt stoom,
die afgevoerd wordt.

Symptoom 7: Op het scherm van de afstandsbediening verschijnt "U4" 
of "U5", waarna het scherm stopt om enkele minuten later opnieuw te 
starten.

■ Dit is omdat de afstandsbediening ruis ontvangt afkomstig van
andere elektrische toestellen dan de airconditioner. Hierdoor
wordt de communicatie tussen de units verstoord, wat hen doet
stoppen.
De units beginnen echter automatisch opnieuw te werken zodra
de ruis stopt.

Symptoom 8: Geluid van airconditioners

Symptoom 8.1:  Binnenunit

■ A Er is een "zien"-geluid onmiddellijk nadat de elektrische
voeding werd aangezet.
De elektronische expansieklep in de binnenunit begint te werken
en maakt dit geluid. Dit geluid wordt minder luid na ongeveer
een minuut.

■ Er is constant een laagklinkend "shah"-geluid als het systeem
aan het koelen is of wanneer het stopt.
Dit geluid is hoorbaar wanneer de afvoerpomp (optionele
accessoires) werkt.

■ Er is een knarsend "pishi-pishi"-geluid als het systeem stopt na
in de stand verwarmen gewerkt te hebben.
Dit geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten en het
samentrekken van onderdelen in kunststof onder invloed van de
temperatuursverandering.

■ Er is een laagklinkend "sah"-, "choro-choro"-geluid als de
binnenunit gestopt wordt.
Dit geluid laat zich horen wanneer de andere binnenunit werkt.
Om te beletten dat olie en koelmiddel in het systeem aanwezig
blijven, blijft een kleine hoeveelheid koelmiddel stromen.

Symptoom 8.2:  Binnenunit, buitenunit

■ Er is constant een laag klinkend sissend geluid te horen als het
systeem aan het koelen of aan het ontdooien is.
Dit geluid is het geluid van koelmiddelgas dat zowel door de
binnenunit als door de buitenunit vloeit.

■ Er is een sissend geluid tijdens het starten of onmiddellijk na het
stoppen of het ontdooien.
Dit is het geluid van het koelmiddel als het stopt met stromen of
als de stroming ervan veranderd.

Symptoom 8.3:  Buitenunit

■ Als de toonhoogte van het geluid verandert wanneer de unit
werkt.
Dit geluid wordt door de verandering van de frequentie
veroorzaakt.

Symptoom 9: Er komt stof uit de unit.

■ Als de unit voor het eerst na lange tijd gebruikt wordt.
Dit is omdat er stof in de unit is binnengedrongen.

Symptoom 10: De unit kan geuren verspreiden.

■ De unit kan de geur van kamers, meubilair, sigaretten, enz.
absorberen en deze nadien terug verspreiden.

Symptoom 11: De ventilator van de buitenunit draait niet.

■ Terwijl de unit werkt.
De snelheid van de ventilator wordt geregeld om de werking van
het product te optimaliseren.

Symptoom 12: Op het scherm verschijnt " ".

■ Dit gebeurt onmiddellijk na het aanzetten van de hoofd-
schakelaar van de elektrische voeding en betekent dat de
afstandsbediening normaal werkt. Dit blijft gedurende ongeveer
een minuut op het scherm.
REYAQ10~16P7Y1B
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Symptoom 13: De compressor van de buitenunit stopt niet na kort te 
hebben verwarmd.

■ Dit is om te beletten dat er olie en koelmiddel in de compressor
zouden achterblijven. De unit zal na 5 tot 10 minuten stoppen.

Symptoom 14: De binnenkant van een buitenunit is warm, zelfs wanneer 
de unit gestopt is.

■ Dit is omdat de carterverwarming de compressor opwarmt opdat
deze laatste vloeiend zou kunnen starten.

Symptoom 15: Er kan warme lucht gevoeld worden wanneer de 
binnenunit stopt.

■ Meerdere verschillende binnenunits werken op het zelfde
systeem. Als een andere unit werkt, zal wat koelmiddel door de
unit blijven vloeien.

10. OPSPOREN EN VERHELPEN VAN 
STORINGEN

Indien een van de volgende storingen voorkomt, neem dan de hierna
beschreven maatregelen en neem contact op met uw verdeler.

Het systeem moet door een bevoegde onderhoudstechnicus
gerepareerd worden.

■ Als een veiligheidsapparaat, zoals een zekering, een
stroomonderbreker of een aardlekschakelaar regelmatig springt
of als de aan/uit-schakelaar niet naar behoren werkt.
Maatregel: draai de hoofdschakelaar uit om de spanning uit te
schakelen.

■ Als er water uit de unit lekt.
Maatregel: stop de werking van de unit.

■ De standenschakelaar werkt niet naar behoren.
Maatregel: draai de spanning uit.

■ Als  op het scherm verschijnt, knipperen het nummer
van de unit en het lichtje dat zegt dat de unit werkt, en de code
van de storing verschijnt.

1 Controlesymbool
2 Nummer van de unit met een storing
3 Lichtje dat zegt dat de unit werkt
4 Code van de storing

Maatregel: meldt dit aan uw verdeler en geef hem de code van
de storing.

Als het systeem niet naar behoren werkt (behalve in de
bovenvermelde gevallen) en geen van de bovenvermelde storingen
blijkt de juiste te zijn, kijk dan het systeem na zoals hierna
beschreven.

1 Als het systeem helemaal niet werkt

■ Controleer of er geen stroomonderbreking is.
Wacht tot er terug stroom is. Als er zich een stroomonderbreking
voordoet terwijl het systeem werkt, zal het systeem automatisch
opnieuw starten zodra er terug stroom is.

■ Controleer of er geen zekering gesprongen is en of een
stroomonderbreker zich uitgeschakeld heeft. Vervang de
zekering of schakel de stroomonderbreker terug in, indien nodig.

2 Als het systeem in de stand ventilator alleen gaat, maar
zodra het in de stand verwarmen of koelen gaat, stopt het

■ Controleer of iets de luchtingang of de luchtuitlaat van de buiten-
of van de binnenunit verstopt. Verwijder alles wat kan
verstoppen en zorg dat het systeem goed verlucht is.

■ Controleer of " " (tijd om de luchtfilter te reinigen) op het
scherm van de afstandsbediening staat. (Zie "Onderhoud" in de
handleiding van de binnenunit).

3 Het systeem werkt, maar verwarmt of koelt onvoldoende.

■ Controleer of iets de luchtingang of de luchtuitlaat van de buiten-
of van de binnenunit verstopt.

■ Verwijder alles wat kan verstoppen en zorg dat het systeem
goed verlucht is.

■ Controleer of de luchtfilter niet verstopt is. (Zie "Onderhoud" in
de handleiding van de binnenunit).

■ Controleer de instelling van de temperatuur.

■ Controleer de instelling van de snelheid van de ventilator op uw
afstandsbediening.

■ Controleer of er ramen of deuren open staan. Sluit ramen en
deuren om te beletten dat de wind naar binnen kan waaien.

■ Controleer of er zich niet teveel mensen in de kamer bevinden
tijdens het koelen.

■ Controleer of de warmtebron van de kamer niet te overdadig
werkt.

■ Controleer of zonlicht rechtstreeks in de kamer schijnt. Gebruik
gordijnen of zonneschermen.

■ Controleer of de hoek van de luchtstroom juist is.

Indien u, na alle bovenvermelde punten nagekeken te hebben, het
probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw
verdeler en geef hem de symptomen, de volledige benaming van het
model van de airconditioner (met zijn fabricagenummer, indien
mogelijk) en de datum van installatie (deze staat hoogstwaarschijnlijk
op de garantiekaart).

WAARSCHUWING

Stop de unit en schakel de elektrische voeding uit als
iets abnormaal gebeurt (geur van iets dat brandt, enz.).

Indien de unit in dergelijke omstandigheden zou blijven
werken, kan ze defect worden of elektrische schokken of
brand veroorzaken.

Neem contact op met uw verdeler.

TEST

UNIT NO.

1 2 34
Gebruiksaanwijzing
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11. DIENST NA VERKOOP EN GARANTIE

Garantieperiode

■ Dit product bevat een garantiekaart die de verdeler invulde
wanneer hij de installatie deed. De klant moet de ingevulde kaart
nakijken en zorgvuldig bewaren.

■ Indien de airconditioner binnen de garantieperiode gerepareerd
moet worden, neem dan contact op met uw verdeler en houd de
garantiekaart bij de hand.

11.1. Dienst na verkoop

■ Aanbevelingen voor onderhoud en controle
Aangezien stof zich in de loop van de jaren van gebruik in de
unit ophoopt, zal de unit in zekere mate minder beginnen te
presteren.
Aangezien het uit elkaar nemen van units en het reinigen van
hun binnenkant een technische kennis vereist en om uw units zo
goed mogelijk te onderhouden, adviseren wij om additioneel op
de normale onderhoudswerkzaamheden een onderhouds- en
controlecontract af te sluiten.
Ons netwerk van verdelers heeft toegang tot een doorlopende
voorraad van essentiële onderdelen om uw airconditioner zo
lang mogelijk werkende te houden.
Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

■ Wanneer u uw verdeler vraagt om te komen, vermeld hem dan
steeds:
• de volledige benaming van het model van de airconditioner
• het fabricagenummer (vermeld op het naamplaatje van de

unit)
• de datum van installatie
• de symptomen of de storing, en additionele informatie over

het defect.

■ Aanbevolen controle- en onderhoudsperiodes

Let erop dat de vermelde onderhouds- en vervangingsperiodes geen
betrekking hebben op de garantieperiode van de onderdelen.

Tabel 1: Controleperioden en onderhoudsperioden

Tabel 1 veronderstelt de volgende gebruiksomstandigheden:

1. Normaal gebruik zonder frequent starten en stoppen van de
unit. Afhankelijk van het model adviseren wij om de machine niet
meer dan 6 maal/uur te starten en te stoppen.

2. De unit wordt verondersteld 10 uur/dag en 2500 uur/jaar te
werken.

WAARSCHUWING

■ Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer
niet zelf de unit, omdat een onjuist uit elkaar nemen of
een foute montage elektrische schokken of brand
kunnen veroorzaken.
Neem contact op met uw verdeler.

■ Indien koelmiddel per ongeluk gaat lekken, controleer
of er geen open vlammen zijn. Het koelmiddel zelf is
volkomen veilig, niet giftig en niet ontvlambaar, maar
het genereert een giftig gas als het per ongeluk in een
kamer zou lekken waar ontvlambare lucht van
blaasverwarmingstoestellen, gasfornuizen, enz.
aanwezig is.
Laat steeds bevoegd onderhoudspersoneel
controleren of de plaats waar de lek was, gerepareerd
of verbeterd werd vooraleer de unit terug aan te
zetten.

Onderdeel Controleperiode

Onderhoudsperiode 
(vervangingen en/of 

reparaties)

Elektrische motor

1 jaar

20000 uur

Printplaat 25000 uur

Warmtewisselaar 5 jaar

Sensor (thermistor, enz.) 5 jaar

Afstandsbediening en 
schakelaars 25000 uur

Lekbak 8 jaar

Expansieklep 20000 uur

Elektromagnetische klep 20000 uur

LET OP

1. Tabel 1 slaat op de belangrijkste onderdelen.
Raadpleeg uw onderhouds- en controlecontract voor
meer informatie.

2. Tabel 1 geef de aanbevolen onderhoudsperiodes. Om
de unit echter zo lang mogelijk operationeel te
houden, kunnen onderhoudswerkzaamheden vlugger
nodig zijn.
De aanbevolen periodes kunnen gebruikt worden om
het onderhoud goed in te plannen in termen van
onderhoudsbudget en kosten voor de controles.
Afhankelijk van de inhoud van het onderhouds- en
controlecontract, kunnen de controle- en
onderhoudsperiodes in werkelijkheid korter zijn dan
deze in deze+ tabel.
REYAQ10~16P7Y1B
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11.2. Volgende situaties kunnen voor kortere 
onderhoudsperiode en vervangingsperiode zorgen

■ De unit wordt gebruikt in plaatsen waar:

1. de warmte en de vochtigheid meer dan normaal variëren

2. de stroomvoorziening veel varieert (spanning, frequentie,
vervormde golf, enz.)
(De unit kan niet gebruikt worden als de spanning buiten de
toegestane grenzen valt.)

3. bonzen en trillingen frequent zijn

4. stof, zout, schadelijke gassen of olienevel, zoals zwavelzuur en
waterstofsulfide, in de lucht aanwezig kunnen zijn

5. de machine frequent wordt gestart en gestopt of waar ze
gedurende lange tijd moet werken (plaatsen met airconditioning
24u/24).

■ Aanbevolen vervangingsperiode van slijtstukken

Tabel 2: Vervangingsperioden

Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

■ De unit verplaatsen en weggooien

■ Neem contact op met uw verdeler om de volledige unit te
verwijderen en opnieuw te plaatsen. Het verplaatsen van
units vereist technische kennis.

■ Deze unit gebruikt fluorkoolwaterstof.
Neem contact op met uw verdeler wanneer deze unit
weggegooid moet worden. De wet schrijft voor dat het
koelmiddel opgevangen, vervoerd en weggegooid moet
worden conform de voorschriften betreffende het opvangen
en het vernietigen van fluorkoolwaterstof.

12. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET 
GEBRUIKTE KOELMIDDEL

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-
protocol vallen.

Koelmiddeltype: R410A
GWP(1) waarde: 1975

(1) GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)

Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke
inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Voor meer informatie,
gelieve contact op te nemen met uw lokale dealer.

Onderdeel Controleperiode

Onderhoudsperiode 
(vervangingen en/of 

reparaties)

Luchtfilter

1 jaar

5 jaar

Zeer doeltreffende filter 
(optioneel) 1 jaar

Zekering 10 jaar

Carterverwarming 8 jaar

LET OP

1. Tabel 2 slaat op de belangrijkste onderdelen.
Raadpleeg uw onderhouds- en controlecontract voor
meer informatie.

2. Tabel 2 geef de aanbevolen vervangingsperiodes.
Om de unit echter zo lang mogelijk operationeel te
houden, kunnen onderhoudswerkzaamheden vlugger
nodig zijn.
De aanbevolen periodes kunnen gebruikt worden om
het onderhoud goed in te plannen in termen van
onderhoudsbudget en kosten voor de controles.

INFORMATIE

Beschadigingen als gevolg van het uit elkaar nemen of
reinigen van de binnenkant door iemand anders dan onze
erkende verdelers kunnen niet onder de garantie vallen.
Gebruiksaanwijzing
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