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Instellingen en specificaties die niet in deze handleiding
staan vindt u in de BEDIENINGSHANDLEIDING op de bij
deze unit bijgeleverde CD-ROM. Beheerders wordt
aanbevolen deze handleiding te gebruiken indien nodig.

■ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• De “VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN” in deze handleiding
bevatten belangrijke informatie in verband met uw
veiligheid. Neem ze zeker in acht.

OPGELET

De hierna volgende procedures kunnen ̀
de dood tot gevolg hebben of bij de
gebruiker een ernstig letsel veroorzaken
indien ze niet correct worden nageleefd.

Bij ̀ storing brandgeur, ̀ etc.) schakel ̀ het toestel onmiddellijk
uit, verbreek de stroomtoevoer en verwittig een
geautoriseerde technicus..
Herstel of wijzig zelf geen beschadigde kabels. Laat dit over
aan een geautoriseerde technicus. Onjuiste manipulaties ̀
kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken.

Als u verhuist, vraag dan een geautoriseerde technicus om
de unit los te koppelen en terug te installeren.
Raak de unit nooit aan met natte handen. Dit kan een
elektrische schok veroorzaken.
Zijn kinderen in de buurt kunnen komen van de unit zorg er
dan voor dat ze deze niet kunnen aanraken.
Probeer de unit niet zelf te repareren of te veranderen. U
zou schade of een ongeluk kunnen veroorzaken.
Gebruik geen ontvlambare gassen in de nabijheid van de
unit. Er kan brand ontstaan door een gaslek.
Breng het verpakkingsmateriaal naar een inzamelpunt. Let̀
er op dat kinderen niet met de plastiek zakken kunnen ̀
spelen. Er is gevaar voor verstikking als de kinderen met de
originele plastieken verpakking spelen.
Dit toestel is niet bedoeld voor personen met beperkte
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten
(ook niet voor kinderen) of een gebrek aan ervaring of
kennis. Tenzij er hen supervisie en onderricht is gegeven
over het gebruik van dit toestel door de persoon die instaat
voor hun veiligheid. Let er vooral op dat kinderen niet
spelen met deze afstandsbediening..

OPGELET

De hierna volgende procedures ̀
kunnen bij de gebruiker een
lichamelijk letsel veroorzaken of ̀
schade aan de installatie indien ze
niet correct worden nageleefd.

Plaats geen bussen met vloeistoffen op de unit. Dit kan ̀
oververhitting, brand of een elektrische schok veroorzaken..

Breng de unit niet rechtstreeks in contact met water. Dit kan
storingen, brand of een elektrische schok veroorzaken.
Plaats geen elektrische toestellen binnen een straal
van 1 meter van de unit. Dit kan storingen veroorzaken.
Gebruik geen vuur dichtbij de unit. Plaats ook geen verwarmingstoestellen vlak bij de unit. Dit kan leiden tot storingen.
Gebruik geen puntige voorwerpen voor de bediening van de toetsen.
Dit kan kwetsuren, storingen of een elektrische schok veroorzaken.

Steek geen voorwerpen in de sleuven van dit toestel. Dit kan
kwetsuren, storingen of een elektrische schok veroorzaken.
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■ Benaming onderdelen

1. BEELDSCHERM
1-1 Beeldscherm
1-1-1

(a)

Scherm monitormodus

Scherm monitormodus is het basisscherm van de bediening.
(a)
(d)
(i)
(b)

Office
(b)
(c)
(d)

(a) Aanraakscherm
• Als de achtergrondverlichting geactiveerd is dan zal,
wanneer u het scherm aanraakt of op de Aan/Uit-toets
drukt, de achtergrondverlichting gaan branden. 30 of 60
seconden na de laatste verrichting gaat de
achtergrondverlichting uit. Als de achtergrondverlichting
niet geactiveerd is, gaat deze niet branden.
• Druk zachtjes met uw vinger op het scherm of gebruik
een speciale stylus. Te hard drukken of een verkeerde
pen gebruiken, kan schade of krassen veroorzaken.
• Druk niet tegelijkertijd op 2 plaatsen, de gewenste
functie kan dan niet uitgevoerd worden.
• Dit brengt schade toe aan het scherm en kan
ongevallen veroorzaken.
(b) LED lamp (Power indicator)
Brandt wanneer de binnen-unit in werking is. Knippert bij
een fout.
(c) Aan/Uit-toets
(d) Binnentemperatuurvoeler (binnenin)

Fri 10:00AM

Set Temp.

Mode
(i)
(c)

26.0

Cool

Fan
(e)

°C

Room Temp.

(i)

Auto

26.0°C

Status

Menu

(h)

(g)

(f)

(a) Naam bedieningsgroep:
Naam van de bedieningsgroep waarmee deze unit
verbonden is.
(b) Klok
(c) Werkingsmodus:
door op deze toets te drukken, kom u in het scherm
“Mode”. Zie [2 BEDIENING] → [2-2 Instellingen
werkingsfuncties] → [2-2-1 Instelling werkingsmodus].
(d) Temperatuurinstelling:
door op deze toets te drukken, komt u in het scherm voor
de temperatuurinstelling. Zie [2 BEDIENING] → [2-2
Instellingen werkingsfuncties] → [2-2-2 Instelling
binnentemperatuur].
(e) Ventilator:
door op deze toets te drukken, komt u in het scherm waar
u de ventilatorsnelheid kan instellen. Zie [2 BEDIENING]
→ [2-2 Instellingen werkingsfuncties] → [2-2-3 Set the
Fan Speed].
(f) Binnentemperatuur:
De door de unit gemeten binnentemperatuur wordt
weergegeven.
(g) Menu:
door op deze toets te drukken, kom u in het scherm
“Menu”. Zie [3 SETTING].
(h) Status (voor beheerder)
(i) Status pictogrammen:
Er heeft zich een fout voorgedaan. (voor beheerder)
Bediening vanaf deze unit is verboden door de
centrale bediening. (voor beheerder)
Niet-corresponderende modus. U heeft een modus
gekozen die niet simultaan kan functioneren. (voor
beheerder)
De ON timer, OFF timer of AUTO OFF timer is geselecteerd. Zie [3 INSTELLING] → [3-3 Timer Setting].
Weektimer is ingesteld. (voor beheerder)
Instelling ‘automatische terugkeer naar ingestelde
temperatuur’. (voor beheerder)
Duidt aan dat het tijd is om de filter te reinigen. (voor
beheerder)
De temperatuurvoeler van deze unit wordt gebruikt.
(voor beheerder)
Dit product gebruikt een Bitmap lettertype gemaakt en
ontwikkeld door Ricoh Company, Ltd. voor alle schermen
behalve voor het Chinees.
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2 BEDIENING

2-2-2
(1)
(2)

2-1 Aan en Uit
(1)

Druk op de Aan/Uit-toets.

Instelling kamertemperatuur

Druk op [Set Temp.] op het scherm Monitormodus.
“Set Temp.” scherm wordt weergegeven. Pas de
kamertemperatuur aan met [ ] of [ ].
(1)

Fri 10:00AM

Set Temp.

Mode
Cool

26.0

°C

Status

(2)
Fri 10:00AM

Fan

Mode

Auto

Cool

Set Temp.

26.0

Set Temp.

Fan

°C

Auto

26.0

°C

LED lamp

Menu

Status

Cancel

Menu

OK

Notas
Aan/Uit-toets

Het LED-lampje blijft branden als de binnen-unit draait.

Nota
De Aan/Uit-toets kan enkel gebruikt worden vanaf het
scherm Monitormodus.

(3) Wanneer u op OK drukt, komt u terug in het scherm
Monitormodus.

2-2 Instellingen werkingsfuncties
2-2-1
(1)
(2)

2-2-3

Instelling werkingsmodus

(1)
(2)

Druk in het scherm Monitormodus op ‘Mode’.
U komt in het scherm “Mode”. Kies daar de gewenste
modus.(1)

Cool

Instelling ventilatorsnelheid

Druk op [Fan] in het scherm Monitormodus.
“Fan” scherm wordt weergegeven. Selecteer de
ventilatorsnelheid met [ ] of [ ].
(1)
(2)

(2)
Fri 10:00AM

Mode

• Het temperatuurbereik dat kan ingesteld worden hangt af
van de werkingsmodus en de instellingen van de
binnen-unit. Zie “4-3 Instelling kamertemperatuur” in
de BEDIENINGSHANDLEIDING op de CD-ROM.
• Wanneer u het temperatuurbereik heeft ingesteld, komt
de te kiezen temperatuur overeen met de instelling. Zie
“3-5-3 Instelling temperatuurbereik” in de
BEDIENINGSHANDLEIDING op de CD-ROM.

Set Temp.

26.0

Fri 10:00AM

Mode

Mode

Fan

°C

Cool

Dry

Auto

Fan

Heat

Auto

Cool

Set Temp.

26.0

°C

Status
Status

Menu

Cancel

Auto

Menu

Cancel

OK

(3) Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm
Monitormodus.

Opmerkingen

Fri 10:00AM

Mode

Set Temp.

Fan

Fan
Auto

Status

Menu

• Wanneer u bij de master binnen-unit ‘Auto’ heeft
geselecteerd, verschijnt er ‘Auto’ op het scherm van de
Monitormodus van de slave binnen-unit.
• Wanneer u in een warmterecuperatiesysteem van
werkingsmodus verandert, kan de omschakeling even
duren, dit is volkomen normaal.
(3) Als u OK drukt, komt u terug in het scherm
Monitormodus.
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Auto

OK

• Enkel de modi die kunnen geselecteerd worden,
verschijnen op het scherm. De te selecteren modi kunnen
verschillend zijn i.f.v. de systeemconfiguratie en de
werkingsstatus. Zie “4-1 Beschikbare modi” in de
BEDIENINGSHANDLEIDING op de CD-ROM.
• Als “Fan” geselecteerd is kan de
temperatuur niet ingesteld worden.

Fan

Fan

3 INSTELLING

(1)

Selectie in te stellen functies

3-1
(1)

3-2-1

Druk op [Menu] op het scherm
Monitormodus

Fri 10:00AM

Set Temp.

Mode

26.0

Cool

Auto

°C

Status

Page 1/ 2

Main Menu

Page 2/ 2

Preference

Weekly Timer
Setting

Special Setting

Initial Setting

Maintenance

Cancel

OK

Druk op [HZ Setting] op het “Air Flow Direction Setting” scherm.
(2) Het “HZ Air Flow Direction Setting” scherm wordt
weergegeven. Druk op[ ] of [ ] en kies de uitblaasrichting
of “Swing”.
(1)
(2)

(1)

Previous
Page

Air Flow Direction Setting

VT
Setting

HZ Air Flow Direction Setting

HZ
Setting
1

3

1

5

3

Main Menu

Back

Page 1/ 2

Air Flow Direction
Setting

Timer Setting

Weekly Timer
Setting

Special Setting
Next
Page

Monitor

Cancel

OK

(3) Na op [OK] te drukken na de instelling worden de gegevens
verstuurd naar de binnenunit en keert het scherm terug
naar het “Air Flow Direction Setting” scherm.

3-3 Instelling Timer

Nota
Voor units zonder regeling van de uitblaasrichting, wordt
[Air Flow Direction Setting] niet weergegeven.

(1)
(2)

Druk op [Timer Setting] op het scherm “Main Menu”.
“Timer Setting” scherm wordt weergegeven.
(1)

Air Flow Direction Setting

VT
Setting

HZ
Setting
1

(2)

Main Menu

Air Flow Direction
Setting

Page 1/ 2

Timer Setting

3
Weekly Timer
Setting
Back

Als de unit niet over een regeling van de horizontale
uitblaasrichting beschikt wordt [HZ] niet weergegeven
en kan ook niet ingesteld worden.
Als deze afstandsbediening is
aangeloten op to the cassette
type indoor unit with individual
air fl ow control function,
[Individu-al VT Hold] is
displayed.

4

HZ Air Flow Direction

3- 2 Instelling uitblaasrichting

(2) “Air Flow Direction Setting”
wordt weergegeven als u op
[VT Setting] of [HZ Setting]
drukt, het instelling scherm
wordt weergegeven.

1

3

(3) Na op [OK] te drukken na de instelling worden de
gegevens verstuurd naar de binnenunit en keert het
scherm terug naar het “Air Flow Direction Setting”
scherm.

3-2-2

Wanneer u op het in te stellen item drukt wordt de het
instelling scherm daarvan weergegeven. Zie de
beschrijving van elk item voor meer details. Wanneer alle
instellingen gebeurd of geannuleerd zijn, komt u terug in
dit scherm. Als u op [Monitor] drukt, komt u terug in het
scherm Monitormodus.

(1) Druk op [Air Flow Direction
Setting] op het scherm
“Main Menu”.

HZ
Setting

Back

Summer Time
Setting

Monitor

VT
Setting

1

Timer Setting

Next
Page

Het “VT Air Flow Direction Setting” scherm wordt
weergegeven. Druk op [ ] of [ ] en kies de
uitblaasrichting of “Swing”.
(1)Air Flow Direction Setting
(2)VT Air Flow Direction Setting
1

Air Flow Direction
Setting

Monitor

Druk op [VT Setting] op het “Air Flow Direction Setting”
scherm.

Menu

(2) “Main Menu” scherm wordt weergegeven.
Het scherm heeft 2 pagina's die wisselen door op
[Next Page] of [Previous Page] te drukken.
(Instelling die de unit niet ondersteunt worden niet
weergegeven.)
Main Menu

(2)

Fan

VT Air Flow Direction

Air Flow Direction Setting

VT
Setting
1
Individual VT Hold
Back

Voor deze bediening, zie “3-2-3 Individual VT Hold” in
de BEDIENINGSHANDLEIDING op de CD-ROM.
Wanneer u op [OK] of [Cancel] drukt op een instelling
scherm keert u terug naar dit scherm. Als u op [Back]
druk keert u terug naar het hoofdschermis touched, the
display returns to the “Main Menu” screen.

Monitor

Special Setting
Next
Page

Timer Setting

On Timer

[Disable]

Off Timer

[Disable]

Auto Off Timer

[Disable]
Back

Volgende timer instellingen zijn mogelijk:
• On Timer:
De uitgeschakelde binnenunits starten op de
ingestelde tijd.
• Off Timer:
De in werking zijnde binnenunits stoppen op de
ingestelde tijd.
• Auto Off Timer:
Wanneer u de units opgestart hebt met de Aan/Uittoets, stoppen ze op de ingestelde tijd.
Wanneer u op het in te stellen item drukt wordt het
instelling scherm daarvan weergegeven. Wanneer alle
instellingen gebeurd of geannuleerd zijn, komt u terug in
dit scherm. Wanneer u op [Back] drukt, keert u terug
naar het scherm “Main Menu”.

Note
Wanneer u deze unit samen met een draadloze afstandsbediening gebruikt kan het zijn dat de uitblaasrichting van de binnenunit niet overeenkomt met de richting aangeven op deze unit.
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3-3-1

On Timer

(2)

(1) Druk in het scherm "Timer
Setting" op [On Timer]. Als het
scherm "Password Verification"
verschijnt, voert u het
paswoord in en drukt op [OK].

(3)

Off Timer
Timer Setting

Enable/Disable

On Timer

[Disable]

Off Timer

[Disable]

Auto Off Timer

[Disable]

Operation Stop Time
Cancel

Fri 10:00AM

Enable/Disable

[Disable]

Enable

[In 0.5 hr]

Disable
Cancel

OK

OK

Back

On Timer activeren.
(2) Scherm "On Timer" verschijnt. Druk op [Enable/
Disable].
(3) Scherm "Enable/Disable" verschijnt. Druk op [Enable].

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm
"Off Timer".
Stoptijd ingeven
(4) Druk in het scherm “Off Timer” op [Operation Stop
Time]. “Operation Stop Time” scherm verschijnt.
(5) Stel de tijd in met de toetsen [ ] of [ ].

(2)

(3)

On Timer

Enable/Disable

(4)

Enable/Disable

Fri 10:00AM

(5)

Off Timer

[Disable]

Enable

Enable/Disable

[In 0.5 hr]

Disable

Operation Stop Time

Fri 10:00AM

[Enable]

Operation Stop Time

Fri 10:00AM

In

0.5
Operation Start Time
Cancel

OK

Cancel

OK

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm
"On Timer".
Starttijd ingeven
(4) Druk in het scherm "On Timer" op [Operation Start
Time]. Het "Operation Start Time" venster verschijnt
(5) Stel de tijd in met [ ] or [ ].
(4)

(5)

On Timer

Enable/Disable

Fri 10:00AM

[Enable]

Operation Start Time

Fri 10:00AM

In

0.5
Operation Start Time
Cancel

[In 0.5 hr]
OK

On Timer

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het
scherm “Off Timer”.

Nota
U beschikt over 24-uurs instelling.
Instelling toepassen.
(6) Druk in het scherm "Off Timer"
op [OK]. Eerst verschijnt de
gewijzigde instelling, daarna
komt u terug in het scherm
"Timer Setting".

Off Timer

Fri 10:00AM

Enable/Disable

[Enable]

Operation Stop Time

[In 0.5 hr]
OK

3-3-3

Auto Off Timer

(1) Druk in het scherm “Timer
Setting” op [Auto Off Timer].
Als het scherm “Password
Verification” verschijnt, voert u
het paswoord in en drukt op
[OK].

Timer Setting

On Timer

[Disable]

Off Timer

[Disable]

Auto Off Timer

[Disable]
Back

Fri 10:00AM

Enable/Disable

[Enable]

Operation Start Time
Cancel

[In 0.5 hr]
OK

Off Timer

Auto Off Timer activeren.
(2) Scherm “Auto Off Timer’ verschijnt. Druk op [Enable/
Disable].
(3) “Scherm “Enable/Disable” verschijnt. Druk op [Enable].
(2)

(3)

Auto Off Timer
Timer Setting

Enable /Disable

On Timer

[Disable]

Off Timer

[Disable]

Auto Off Timer

[Disable]

Operation Stop Time

Fri 10:00AM

Enable

[In 30 min.]

Time Range Setting
Cancel

Enable/Disable

[Disable]

Disable

[ – ]
OK

Cancel

OK

Back

Off Timer activeren.
(2) Scherm "Off Timer" verschijnt. Druk op [Enable/
Disable]’.
(3) “Scherm "Enable/Disable" verschijnt. Druk op [Enable].
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OK

OK

U beschikt over 24-uurs instelling.

(1) Druk in het scherm "Timer
Setting" op [Off Timer]. Als het
scherm "Password
Verification" verschijnt, voert u
het paswoord in en drukt op
[OK].

Cancel

hr

Cancel

Nota

3-3-2

hr

OK

Cancel

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm
"On Timer".

Instelling toepassen.
(6) Druk in het scherm "On Timer"
op [OK]. Eerst verschijnt de
gewijzigde instelling, daarna
komt u terug in het scherm
"Timer Setting".

Cancel

[In 0.5 hr]

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm
“Off Timer”.
Stoptijd ingeven.
(4) Scherm “Auto Off Timer’ verschijnt. Druk op [Enable/
Disable]
(5) Het “Operation Stop time" scherm verschijnt. Stel de tijd
in met de toetsen [ ] or [ ]. De tijd kan ingesteld
worden van 30 tot 240 minuten, in stappen van 10
minuten.

(4)

(5)

Auto Off Timer

Enable /Disable
Operation Stop Time

Fri 10:00AM

[Enable]

Fri 10:00AM

After the Manual Operation

In

[In 30 min.]

Time Range Setting
Cancel

Operation Stop Time

30
min.

[ – ]
OK

OK

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm
“Auto Off Timer”.
Tijdsduur instellen van Auto Off Timer
(6) Druk in het scherm “Auto Off Timer” op [Time Range
Setting].
(7) “Scherm “Time Range Setting” verschijnt. Druk op [Time
Range] .
(7)

Auto Off Timer

Enable /Disable
Operation Stop Time

Fri 10:00AM

[Enable]

Fri 10:00AM

Fri 10:00AM

Time Range

[Range Spec.]

Start Time

[08:40AM]

End Time

[05:40PM]

Start Time

[--:--]

[ – ]

End Time

[--:--]

OK

Auto Off Timer

Fri 10:00AM

Enable /Disable

[Enable]
[In 30 min.]

Operation Stop Time
Time Range Setting

[08:40AM–05:40PM]

Cancel

OK

3-4 Special Setting
Druk op [Special Setting] op
het “Main Menu” scherm.

[Continuous]

[In 30 min.]

Time Range Setting

Instelling toepassen.
(14) Druk in het scherm “Auto Off
Timer” op [OK]. Eerst verschijnt
de gewijzigde instelling, daarna
komt u terug in het scherm
“Timer Setting”

(1)

Time Range Setting

Time Range

Time Range Setting

Cancel

Cancel

(6)

(13) Druk, in het scherm “Time
Range Setting” op [OK].
U keert terug naar het scherm
“Auto Off Timer”

Main Menu

Page 1/ 2

Air Flow Direction
Setting

Timer Setting

Weekly Timer
Setting

Special Setting
Next
Page

Monitor
Cancel

OK

Cancel

OK

(8) Scherm “Time Range”
verschijnt. Wanneer u een
tijdsduur wil instellen, drukt u
op [Range Spec.]; wanneer u
de volledige dag als tijdsduur
wil instellen, drukt u op
[Continuous].
Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm
“Time Range Setting”. Als u [Continuous] geselecteerd
heeft, springt u naar stap 14.
(9) (Druk in het scherm “Time Range Setting” op [Start
Time].
(10) “Het scherm “Start Time” verschijnt. Stel de tijd in met
de toetsen [ ] or [ ].
(9)

(10)

Time Range Setting

Time Range

Fri 10:00AM

[Range Spec.]

Start Time

[--:--]

End Time

[--:--]

Cancel

Start Time

Fri 10:00AM

hour

min.

08

40

OK

Cancel

AM

OK

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het
scherm “Time Range Setting”.
Het formaat van het scherm "Setting" komt overeen
met de voorkeuren van het “Display format Setting”.
(11) Druk in het scherm “Time Range Setting” op [End
Time].
(12) Het scherm “End Time” verschijnt. Stel de tijd in met
de toetsen [ ] or [ ].
(12)

Time Range Setting

Time Range
Start Time

Fri 10:00AM

[Range Spec.]
[08:40AM]

End Time
Cancel

End Time

Fri 10:00AM

hour

min.

05

40
Cancel

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het
scherm “Time Range Setting”.
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Economy

Set Temp.
Auto Return

Set Temp.
Range Setting

Anti Freeze

Back

Next
Page

Special Setting

Page 2/ 2

Human Sensor
Setting

Back

Fan Control for
Energy Saving

Previous
Page

Volgende instellingen kunnen hier gemaakt worden:
(*: Items niet ondersteund door de binnenunit worden
niet weergegeven.)
• Economy:
De temperatuurinstelling wordt automatisch verlaagd/
verhoogd gedurende een bepaalde periode. U verbruikt
minder energie als u tijdens het koelen de temperatuur
hoger zet en tijdens het verwarmen lager.
• Set Temp. Auto Return (voor beheerder)
• Set Temp. Range Setting (voor beheerder)
• Anti Freeze* (voor beheerder)
• Human Sensor Setting* (voor beheerder)
• Fan Control for Energy Saving* (voor beheerder)

3-4-1

Economy

Economy aan of uit
(1) Druk in het scherm “Special Setting” op [Economy]. Het
(2) scherm ‘Economy’ verschijnt. Druk op [On] (aan) of [Off]
(uit) op het scherm “Economy”.
(1)
(2)
Special Setting

PM

[--:--]
OK

Special Setting

Wanneer u op het in te stellen item drukt wordt het
instelling scherm daarvan weergegeven. Wanneer alle
instellingen gebeurd of geannuleerd zijn, komt u terug in dit
scherm. Wanneer u op [Back] drukt, keert u terug naar het
scherm “Main Menu”.

Nota

(11)

(2) Het “Special Setting” scherm verschijnt. Als het
scherm 2 pagina's heeft, kan u deze kiezen door op
[Next Page] of [Previous Page] te drukken.

OK

Page 1/ 2

Economy

Set Temp.
Auto Return

Set Temp.
Range Setting

Anti Freeze

Back

Next
Page

Economy

On

Off
Cancel

OK

Na op [OK] te drukken na de instelling worden de
gegevens verstuurd naar de binnenunit en keert het
scherm terug naar het “Special Setting” scherm.
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