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1. Functieknoppen 
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2. Indicatoren op LED scherm 
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3. Uitleg functieknoppen 

 

1)       Aan/uit knop 

Deze knop zet de airconditioner AAN en UIT 

2)      Modus knop  

Druk op deze knop om de stand van de airconditioner te veranderen in de 

volgende volgorde: AUTO- KOELEN- ONTVOCHTIGEN-VENTILEREN-VERWARMEN 

3)      Ventilator knop 

Hiermee regelt u de ventilatorsnelheid in vier standen: 

LAAG-MEDIUM-HOOG-AUTO 

X-Ventilator Modus: houdt de ventilatorknop ingedrukt gedurende 2 seconden terwijl het 

toestel in koelen/ontvochtigen staat. Het  icoontje verschijnt nu. Deze modus zorgt ervoor dat 
het toestel enkele minuten blijft ventileren nadat u het heeft uitgeschakeld. De binnen unit 
wordt op deze manier gedroogd om schimmelvorming tegen te gaan.  

Opmerkingen:  Bij ontvochtigen is de ventilatorstand laag 

4)      +/- Knop 

Door op + te drukken verhoogt u de ingestelde kamertemperatuur 

Door op – te drukken verlaagt u de ingestelde kamertemperatuur 

5)      Swing knop  

Druk op deze knop om de horizontale luchtstroomrichting van de lamellen in te stellen  

6)      Slaap Modus  

Druk op deze knop wanneer het toestel in koelen/ verwarmen staat om de slaapmodus te 
activeren. Druk nogmaals op de knop om de slaapmodus te deactiveren. De slaapmodus is niet 
beschikbaar wanneer het toestel in ventileren/ontvochtigen/auto staat.  

7)      Temperatuur knop 

Druk op deze knop om de verschillende temperatuur weergaves te tonen: 
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Opmerking: de weergave van de omgevingstemperatuur buiten is niet beschikbaar op ieder 
toestel.  

 

8)          Turbo modus  

Druk op deze knop om de turbo modus te activeren wanneer het toestel in koelen/verwarmen 
staat  

9)          Thermostaat knop 

Druk op deze knop om de externe thermostaat te activeren. Het   icoontje verschijnt. Wanneer 
deze functie is ingesteld zal de afstandsbediening als thermostaat fungeren en de 
omgevingstemperatuur doorsturen naar de binnen unit. Druk nogmaals op de knop om de 
functie te deactiveren.  

10) Timer knop  

Wanneer de timer aan staat, druk op deze knop om de timer uit te schakelen. 

Wanneer de timer uit staat, druk op deze knop om de timer in te schakelen. (zie hieronder) 

Druk deze knop eenmaal in en de tekens ’’HOUR ON’’ gaan knipperen op het scherm. Druk op de 

knop of de knip om de timer in te stellen (De tijd zal sneller wijzigen wanneer u deze 
knop langer in drukt). Het bereik van de timer is 0,5uur – 24 uur. Druk nogmaals op de timer 
knop om te bevestigen en de tekens ‘’HOUR ON’’ zullen stoppen met knipperen.  

11) Wifi knop  

Druk op de wifi knop om die wifi functie in te schakelen. Wanneer deze functie is ingeschakeld 
zal het ‘’wifi’’ icoontje zichtbaar zijn op het display van de afstandsbediening.  

Houdt de modus knop en de wifi knop gedurende 1 seconde samen ingedrukt, terwijl het toestel 
uit staat, om de wifi module terug te zetten naar de fabrieksinstelling.  

Opmerking: deze functie is niet beschikbaar op ieder toestel  

12) Licht knop 

Druk op deze knop om het display licht in te schakelen. Druk nogmaals om het uit te schakelen.  
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4. Toetsencombinaties 

 

1) Kinderslot 

 Houdt en  gedurende 3 seconden samen ingedrukt om het kinderslot te activeren 

/deactiveren. Wanneer het kinderslot is ingeschakeld verschijn het icoontje op het display. 

2) Temperatuurweergave 

Druk, wanneer het toestel is uitgeschakeld, tegelijkertijd op de modus knop en de knop om 
te wisselen van Celsius naar Fahrenheit en andersom.  

3) Energiezuinige modus  

Druk, Wanneer het toestel in koelen staat, tegelijkertijd op de ‘’timer’’ knop en de ‘’temp’’ knop 
om de energiezuinige modus in te schakelen. Vervolgens wordt er ‘’SE’’ weergegeven op het 
display. Herhaal om deze modus uit te schakelen.  

4) Antivriesfunctie  

Druk, Wanneer het toestel in verwarmen staat, tegelijkertijd op de ‘’timer’’ knop en de ‘’temp’’ 

knop om de energiezuinige modus in te schakelen. Vervolgens wordt het  icoontje 
weergegeven op het display. Herhaal om deze functie uit te schakelen.  

 

 

 

 

 

 

 


