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1. INLEIDING 
 

1-1. Veiligheidsvoorschriften 
 
• Lees voor gebruik deze “VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN” grondig door en volg ze steeds op. 
• In deze bedieningshandleiding vindt u uitgebreide details over de werking van de bediening. 
• Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kan raadplegen, bijvoorbeeld in geval van herstelling of bij 
verhuizing. 

 
WAARSCHUWING 
Lees onderstaande waarschuwingen aandachtig. Niet-naleving zou kunnen leiden tot ernstig letsel, zelfs de dood 
van de gebruiker. 
• Zet in geval van bedrijfsstoring (brandlucht enz.) de unit ogenblikkelijk uit, trek de voedingskabel uit, zet de 
hoofdschakelaar af en raadpleeg een servicetechnicus. 
• Wanneer de voedingskabel beschadigd is, mag deze enkel vervangen worden door een erkend 
servicetechnicus, aangezien hij beschikt over het gepaste materiaal. Slecht uitgevoerde reparaties kunnen een 
elektrische schok of brand veroorzaken. 
• De onderdelen in dit toestel mogen niet door de gebruiker gerepareerd of vervangen worden. Alle reparaties 
moeten uitgevoerd worden door een erkend servicetechnicus. 
• Als u verhuist, vraag dan aan een erkend servicetechnicus de unit los te koppelen en opnieuw te installeren. 
• Niet aanraken met natte handen. U kan een elektrische schok krijgen. 
• Plaats de unit op een voor kinderen onbereikbare plaats. 
• Herstel of wijzig de unit niet zelf. Dit kan storingen of een panne veroorzaken. 
• Gebruik geen ontvlambare producten in de buurt van de unit. Brandgevaar! 

 
OPGELET 
Lees onderstaande aanwijzingen aandachtig. Niet-naleving zou kunnen leiden tot verwondingen bij de gebruiker 
of schade aan de apparatuur. 
• Zet geen vazen of andere recipiënten met water boven op de unit. Dit kan oververhitting, brand of een 
elektrische schok veroorzaken. 
• De unit ver verwijderd houden van water. Dit kan problemen, oververhitting of een elektrische schok 
veroorzaken. 
• Verwijder het verpakkingsmateriaal conform de voorschriften qua eliminatie en recyclage. Let er op dat kinderen 
niet met de plastic verpakking kunnen spelen. Gevaar voor verstikking! 
• Installeer de unit op een afstand van ten minste 1m van andere elektrische toestellen anders zouden er 
storingen kunnen optreden. 
• Installeer de unit niet bij een open haard of een ander verwarmingstoestel. Dit kan leiden tot een slechte 
werking. 
• Raak de toetsen niet aan met een scherp voorwerp. Dit kan problemen, verwondingen of een elektrische schok 
veroorzaken. 
• Steek geen voorwerpen in gleuven of openingen van de unit. Dit kan problemen, oververhitting of een 
elektrische schok veroorzaken. 

 
 

1-2. Eigenschappen en functies 
 
FUNCTIE ‘10°C HEAT’ (10°C VERWARMEN / MINIMUMVERWARMING) 
De kamertemperatuur kan op 10°C gehouden worden om te voorkomen dat, in de winter bijvoorbeeld, de ruimte 
te veel afkoelt. Wanneer u weer naar de normale werking terugkeert, stopt de functie ‘10°C verwarmen’. 
 

ECONOMY-FUNCTIE 
In de Economy-functie bespaart u meer energie dan tijdens de normale werking. Indien de ruimte niet voldoende 
gekoeld (of verwarmd) wordt in deze functie, selecteer dan de normale werking. 
 

FUNCTIE ‘10°C HEAT (ALL)’ (10°C VERWARMEN ALLE UNITS)  
Wanneer alle binnenunits worden uitgezet met de Aan/Uit-toets van de centrale wandbediening, starten alle 
binnenunits de functie ‘10°C verwarmen’ op als deze functie geselecteerd is. 
 

FUNCTIE ‘ECONOMY (ALL)’ (ECONOMY ALLE UNITS)  
Wanneer alle binnen- en buitenunits tezamen op Economy ingesteld worden, kan er meer energie bespaard 
worden dan wanneer u elke unit individueel instelt op Economy. 
 

FUNCTIE ‘OUTDOOR UNIT LOW NOISE’  
Deze functie reduceert het geluidsniveau van de buitenunit gedurende bepaalde, vooraf ingestelde uren, 
bijvoorbeeld ‘s nachts. 
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PROGRAMMAINSTELLING 
De units werken automatisch volgens het vooraf ingestelde weekprogramma. Voor elke binnenunit kan u een 
ander programma instellen. 

 
BEDIENINGSVERGRENDELING 
Deze functie verhindert dat de binnenunit bediend wordt door de eigen, standaard meegeleverde bediening. Met 
deze functie kan u ook verhinderen dat kinderen of onbevoegden het systeem bedienen.  

 
BELANGRIJK 
U kan de centrale wandbediening tezamen met de infraroodbediening gebruiken, maar bepaalde functies zullen 
dan niet werken. 
[Op de infraroodbediening zullen volgende functies niet werken] 
• SLEEP TIMER 
• TIMER 

 
 

1-3. Overzicht onderdelen 
 
OPGELET 
• Druk zachtjes met uw vinger op de toetsen. Te hard drukken, kan storingen veroorzaken. 
• Te hard op het scherm drukken, kan storingen veroorzaken. 
 

 
 
(1) Scherm (met achtergrondverlichting)  ......................................... (Zie 1-3-1.) 
(2) Toets om van scherm te veranderen (Links)  .............................. (Zie 1-3-2.) 
(3) Menutoets  .................................................................................. (Zie 1-3-3.) 
(4) Canceltoets  ................................................................................ (Zie 1-3-4.) 
(5) Pijltjestoets  ................................................................................. (Zie 1-3-5.) 
(6) Toets om van scherm te veranderen (Rechts)  ........................... (Zie 1-3-2.) 
(7) Controlelampje  ........................................................................... (Zie 1-3-7.) 
(8) Aan/Uit-toets  .............................................................................. (Zie 1-3-8.) 
(9) Entertoets  ................................................................................... (Zie 1-3-6.) 

 
 
1-3-1. Het scherm 
 
. Het scherm verandert afhankelijk van de functie of instelling. 
. Helderheid, contrast en automatisch aanschakelen van de achtergrondverlichting kunnen ingesteld worden. 
Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU]. 
 

Noot 
Als de functie “achtergrondverlichting automatisch aan” is ingesteld dan zal, wanneer u op een functietoets drukt 
terwijl de achtergrondverlichting uit is, de betreffende functie niet geactiveerd worden, enkel de 
achtergrondverlichting zal aangaan (behalve bij de Aan/Uit-toets).   
Wanneer deze functie niet is ingesteld, wordt de gekozen functie direct geactiveerd. 
 
VB: Monitorscherm   VB: Functiescherm  

  
Lettertype: Bitmap font ontworpen door Ricoh Co.,Ltd. 
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1-3-2. Toets om van scherm te veranderen (links/rechts) 
 
. Wanneer de schermnaam of de instellingen in het zwarte vak onderaan het scherm getoond worden, kan u 
omschakelen naar dat scherm door op de betreffende toets (links of rechts) te drukken (Screen switch button).  
 
VB: Scherm “Werkingsmodus”  

 
 

 
1-3-3. Menutoets  
 
. Als u deze toets in het monitorscherm indrukt, dan switcht u naar het scherm “Submenu”. Voor meer details, 
raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU]. 
 

  
 
1-3-4. Canceltoets  
 
. Als u deze toets indrukt tijdens het instellen, wordt de instelling geannuleerd en keert u terug naar het 
voorgaande scherm. 
. Als u deze toets indrukt nadat u een instelling ingevoerd heeft (of er voor), keert u terug naar het voorgaande 
scherm. 
. Als u de canceltoets indrukt, verschijnt de actuele functie onderaan links op het scherm. 
 

Tijdens de instelling            Na de instelling (of er voor) 
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1-3-5. Pijltjestoets  
 
. Met deze toets kiest u een instelling. 

  
 
Opmerking 
Druk op het benodigde pijltje anders werkt deze toets niet correct.  
 
 

1-3-6. Entertoets  
 
. Als u deze toets indrukt, selecteert u de aangeduide instelling of bevestigt u een instelling. 
. Als u de entertoets indrukt, verschijnt de actuele functie onderaan in het midden op het scherm. 
 

 Voor de instelling (of er na)        Tijdens de instelling 

  
 
Noot 
Bij de functie-instelling knippert “OK” wanneer de instelling gemaakt of gewijzigd is.  

 
Opmerking 
Wanneer de instelling nog niet voltooid is en u schakelt over naar een ander scherm of naar het monitorscherm, 
verschijnt op het scherm de melding: “Setting change will be canceled. OK?” (“De instelling wordt geannuleerd. 
OK?”). Als u de instelling wil annuleren, kiest u “Yes” met de pijltjestoets (links/rechts) en drukt u op de entertoets. 
 

   
 
 

1-3-7. Controlelampje 
 
. Het controlelampje (groen) brandt wanneer één of meer binnenunits draaien. Het gaat uit wanneer de 
binnenunits stoppen. 
 

Opmerking 
Wanneer het controlelampje knippert, is er een fout opgetreden. Raadpleeg [10. OVERIGE]. 
 
 

1-3-8. Aan/Uit-toets 
 
. Met deze toets zet u de airconditioner aan of uit. Raadpleeg [5. AAN/UIT-TOETS]. 
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2. INITIALISATIE 
 

2-1. Initialisatieprocedure (bij de eerste opstart) 
 
OPGELET 
• Om de compressor te beschermen, moet u minstens 12 uur op voorhand uw aircosysteem aanzetten. Als u 
deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit problemen of storingen veroorzaken. 
 

Opmerking 
Onderstaande beschrijving betreft de aanvangsinstelling van de centrale wandbediening bij de eerste opstart. Het 
omschakelen naar een ander scherm is anders bij de aanvangsinstelling, behalve bij de eerste opstart. 
(Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU]). 
 
Volg voor het opstarten onderstaande procedure op nadat de installatie en alle bekabeling voltooid is. 

 

1 (1) Zet de aangesloten buitenunits aan. 

(2) Zet alle aangesloten apparatuur aan. (De centrale wandbediening start op). 

 

2 De binnenunits worden automatisch geregistreerd tijdens het activeren. 

 

  
 
Opmerking 
Wanneer foutcode 12 op het scherm knippert, is er geen communicatie tussen de bediening en het aircosysteem. 
Zet alles uit en controleer de aansluiting van de centrale wandbediening opnieuw. 

 

3 Als het opstarten correct verlopen is, kan u met de pijltjestoets een taal kiezen op het scherm “Language”. 

 

  
Na bevestiging met de entertoets verschijnt het scherm “Temp. unit”. 
 

4 Met de pijltjestoets (op/neer) kiest u “°C” of “°F”.  

 (Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Language”.) 
 

  
Als u de entertoets indrukt, verschijnt het scherm “Date” voor de datuminstelling. 
 

Opmerking 
Als u “°F” heeft geselecteerd, verschijnt de functie “Min.heat” (minimumverwarming) op het scherm als ‘10°C 
Heat’. 
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5 Stel “Dag”, “Maand” en “Jaar” in. 

Met de pijltjestoets (links/rechts) doet u de instellingen. Bevestigen doet u met de pijltjestoets (op/neer). 
(Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Temp. unit”.) 
 

  
Als u de entertoets indrukt, verschijnt het scherm “Time” voor de tijdinstelling. 

 

6 Stel “uur” en “minuten” in. 

Met de pijltjestoets (links/rechts) doet u de instellingen. Bevestigen doet u met de pijltjestoets (op/neer). 
(Als u de toets ingedrukt houdt, kan u de minuten sneller instellen.) 
(Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Date”.) 
 

  
Als u de entertoets indrukt, verschijnt het scherm “Change display format”. 
 

Opmerking 
Stel de zomertijd hier ook als standaardtijd in. Een andere instelling wordt apart gemaakt. 
Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU]. 

 

7 Stel de weergavevorm in voor de datum en de tijd. Met de pijltjestoets (links/rechts) doet u de instellingen. 

Bevestigen doet u met de pijltjestoets (op/neer). 
 
(Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Time”.) 
 

  
 
Noot 
Volgende instellingen qua weergave zijn mogelijk: 
Datum:    Tijd: 
• Dag/Maand/Jaar  • 0:00-23:59 
• Maand/Dag/Jaar  • 0:00-11:59 AM/PM 
• Jaar/Maand/Dag  • 12:00-11:59 AM/PM 
 
Als u de entertoets indrukt, verschijnt het bevestigingsscherm. 

 

8 Als de instelling voltooid is, selecteert u “Yes” met de pijltjestoets (links/rechts) en drukt u op de entertoets. 

 
Als u een instelling wil corrigeren, drukt u op “No” en u stelt opnieuw in. Druk op de entertoets.  
(Als u niets moet corrigeren of wijzigen, drukt u op de entertoets om naar de volgende instelling te gaan).  
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9 De aanvangsinstelling voor de allereerste opstart is voltooid wanneer u na het indrukken van de entertoets in 

het monitorscherm komt. 
 

  
 
Na het proefdraaien, kan u de binnenunits aan een locatie (Room) koppelen. 
 

  
 

Opmerking 
Het schermnummer van de binnenunits kan worden overgeslagen overeenkomstig het aansluitplan van de 
binnenunits. 
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3. VOORBEREIDING 
 
OPGELET 
• Om de compressor te beschermen, moet u minstens 12 uur op voorhand uw aircosysteem aanzetten. Als u 
deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit problemen of storingen veroorzaken. 
• Zet tijdens het reinigen van de bediening, de airconditioner of de filters, steeds de hoofdschakelaar af. Mocht het 
systeem onverwachts opstarten, dan kan u ernstig gewond geraken.  
 

3-1. Voeding aanzetten 
 
Wanneer u na een periode van inactiviteit opnieuw uw systeem aanzet, volg dan onderstaande procedure.  
 

1 (1) Zet de aangesloten buitenunits aan. 

(2) Zet alle aangesloten apparatuur aan. (De centrale wandbediening start op). 
 

2 Tijdens de opstart wordt de verbinding gecontroleerd.   

  
 

3 Als de opstart normaal verlopen is, verschijnt het monitorscherm op het display van de bediening en het 

systeem blijft in stand-by staan. 
Raadpleeg [4. MONITORSCHERM]. 
Raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES] voor de functies van de airconditioner. 

  
 

Opmerking 
Op het scherm knippert foutcode 12 als u de buitenunit bent vergeten aan te zetten of wanneer de voeding naar 
de binnenunits verbroken is. Zet in dit geval onmiddellijk alle stroomtoevoer uit en daarna weer aan.  
 

Noot 
. Voor een feilloze opstart is het raadzaam uw aircosysteem tijdens het seizoen niet uit te zetten, behalve voor 
reiniging of bij een storing. 
. Wanneer de functie ‘10°C verwarmen’ ingesteld is, mag u het systeem niet uitzetten ook al bent u voor langere 
tijd afwezig. 
 
 

3-2. Tijdinstelling controleren 
 
Controleer of de actuele tijd correct op het scherm verschijnt. (Vraag aan uw installateur om bij de installatie van 
het systeem de tijd correct in te stellen.) 
Als u de tijdinstelling wijzigt of de zomertijd instelt, volg dan de instructies in hoofdstuk [9. INSTELLING 
SUBMENU]. 
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3-3. Toetsenvergrendeling 
 
De toetsen kunnen vergrendeld worden zodat kinderen of onbevoegden niet met de bediening kunnen spelen. De 
toetsen kunnen ontgrendeld worden in het monitorscherm. Raadpleeg [4. MONITORSCHERM]. 

  
 
Om te vergrendelen: 
Wanneer u gedurende minstens 2 seconden de canceltoets indrukt in het monitorscherm worden alle toetsen 
vergrendeld en op het scherm verschijnt “Key lock”. 
 
Om te ontgrendelen: 
Wanneer u gedurende minstens 2 seconden de canceltoets indrukt in het monitorscherm worden alle toetsen 
ontgrendeld en de melding “Key lock” verdwijnt van het scherm. 

  
Noot 
Als u de unit probeert te bedienen terwijl de toetsen vergrendeld zijn, knippert de melding “Key lock” op het 
scherm. 
 
 

4. MONITORSCHERM 
 

4-1. Over het monitorscherm 
Basisscherm van de bediening. Hierop verschijnen de ingestelde functies of werkingsmodi van elke binnenunit. 
 

  
 

4-1-1. Scherm werkingsmodus 

  
 
Op het scherm worden de werkingsmodi getoond via icoontjes. Als alle binnenunits uitstaan, verschijnt “Off” op 
het scherm. 
Raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES]. 
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Icoontjes werkingsmodi 

  
 

Noot 
Wanneer verschillende modi tegelijkertijd werken, verschijnen de onderstaande op het scherm. 
 
 Werkingsmodus    Icoontje op het scherm 

 
 

 
4-1-2. Scherm binnenunits  
 

  
 
De aangesloten binnenunits (Room (Ruimte) X) worden getoond op het scherm. De ruimte van de binnenunit die 
in werking is, licht op. Voor het instellen van de werkingsfuncties van de binnenunits, raadpleeg [6. INSTELLING 
WERKINGSFUNCTIES]. 
 

Opmerking 
   

   
 

          

4-1-3. Scherm functies 
 

  
 

• Als u het hiernaast getoonde icoontje op het scherm ziet, dan is voor deze 
binnenunit de bedieningsvergrendeling ingeschakeld. In dit geval kan u de unit 
niet bedienen, noch instellingen maken via de centrale wandbediening. 
 
• Wanneer er een binnenunit knippert op het scherm, betekent dit dat u een 
niet-correcte combinatie van functies heeft ingesteld. Voor verdere details 
raadpleeg [6-3-2. Instelling werkingsmodus]. 
 
• Wanneer er afwisselend een foutcode knippert, betekent dit dat er iets mis is 
met een binnenunit. Controleer de foutcode op de binnenunit of op de 
standaard bediening van de unit en contacteer een erkend servicetechnicus. 
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Op het scherm worden de ingestelde functies getoond via icoontjes. Niet ingestelde functies of ongeldige 
instellingen komen niet op het scherm. Voor verdere details, raadpleeg de betreffende hoofdstukken. 
 

 
Raadpleeg [7. FUNCTIE-INSTELLINGEN] 
 

 
Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU] 
 
 

4-1-4. Instellingenmenu 
 

  
 
Via dit menu kan u alle functies of werkingsmodi instellen. Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) en druk op 
de entertoets. Nu komt u in het “Operation” scherm van elk menu. 
 
Operation (Werkingsmodus) 

Hier maakt u instellingen betreffende de werkingsmodi. 
Raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES]. 

 
Function (Functies) 

Hier maakt u instellingen betreffende de functies. 
Raadpleeg [7. FUNCTIE-INSTELLINGEN]. 

 
Schedule (Programma) 

Hier maakt u programmainstellingen. 
Raadpleeg [8. INSTELLING PROGRAMMASCHEMA’S]. 
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5. AAN/UIT-TOETS  
 

5-1. Bediening met Aan/Uit-toets 
 

1 Als alle binnenunits uitgeschakeld zijn en u drukt de Aan/Uit-toets in, dan start de werking op. 

    Aan/Uit-toets 

 
Opmerking 
De Aan/Uit-toets kan gebruikt worden terwijl het monitorscherm op het display staat.  
Raadpleeg [4. MONITORSCHERM]. 
 

Noot 
. De binnenunits beginnen te werken volgens de laatst gebruikte instellingen (werkingsmodus, ventilatorsnelheid 
en temperatuur). 
. Raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES] wanneer u geselecteerde binnenunits wil laten draaien, de 
werkingsmodus wil veranderen of de ventilatorsnelheid en temperatuur wil instellen. 
 

2 Als de Aan/Uit-toets wordt ingedrukt terwijl de binnenunits draaien, dan schakelen deze allemaal uit. 

 

Noot 
Wanneer de functie ‘10°C verwarmen (Alle units)’ geselecteerd is, starten alle binnenunits de functie ‘10°C 
verwarmen’ op. Dit is handig wanneer u niet thuis bent. 
Raadpleeg [7. FUNCTIE-INSTELLINGEN] voor ‘10°C verwarmen (Alle units)’. 
 
 
 

6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES 
 

6-1. Over het instellen van de werkingsfuncties 
 
Volgende instellingen of functies zijn beschikbaar.  
 
Aan/Uit 

De Aan/Uit-functie kan ingesteld worden voor alle binnenunits samen of voor één bepaalde binnenunit. 
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-1. Aan/Uit]. 

Instelling werkingsmodus  
De werkingsmodus kan ingesteld worden voor alle binnenunits samen of voor één bepaalde binnenunit. 
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-2. Instelling werkingsmodus]. 

Instelling ruimtetemperatuur  
De temperatuur kan ingesteld worden voor alle binnenunits samen of voor één bepaalde binnenunit. 
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-3. Instelling ruimtetemperatuur]. 

Instelling ventilatorsnelheid 
De ventilatorsnelheid kan ingesteld worden voor alle binnenunits samen of voor één bepaalde binnenunit. 
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-4. Instelling ventilatorsnelheid]. 

Instelling ‘10°C verwarmen’ 
De functie ‘10°C verwarmen’ kan ingesteld worden voor elk van de geselecteerde binnenunits. 
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-5. Instelling ‘10°C verwarmen’]. 
Wanneer u de functie ‘10°C verwarmen’ voor alle binnenunits wil instellen, raadpleeg [7. FUNCTIE-
INSTELLINGEN]. 

Instelling ‘Economy’  
De Economy-functie kan ingesteld worden voor elk van de geselecteerde binnenunits. 
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-6. Instelling ‘Economy’]. 
Wanneer u de Economy-functie voor alle binnenunits wil instellen, raadpleeg dan de instructies in [7. 
FUNCTIE-INSTELLINGEN]. 
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6-2. Omschakelen naar het scherm “Operation”  
 

1 Wanneer u met de pijltjestoets (links/rechts) in het menu op het monitorscherm “Operation” selecteert en u 

drukt op de entertoets,  dan verschijnt het scherm “Operation (unit select)”. 
 

  
 

2 Ga verder met [6-2-1. Werking/instelling alle binnenunits samen] of [6-2-2. Werking/instelling elke binnenunit 

afzonderlijk]. 
 

 
6-2-1. Werking/instelling alle binnenunits samen 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets “Select all” en druk op de entertoets. 

 
  

2 Het scherm “Operation” verschijnt. 

  
 
Ga te werk zoals in onderstaande paragrafen. 

6-3-1. Aan/Uit 
6-3-2. Instelling werkingsmodus 
6-3-3. Instelling ruimtetemperatuur  

 

Opmerking 
Wanneer alle binnenunits samen draaien/ingesteld worden, kunnen volgende functies niet ingesteld worden: 
ventilatorsnelheid, 10°C verwarmen en Economy. Stel deze functies voor elke unit afzonderlijk in. 
 

3 Na de instelling komt u terug in het scherm “Operation (unit select)”. Na het voltooien van de instellingen drukt 

u op Cancel om terug te keren naar het monitorscherm. 
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6-2-2. Werking/instelling elke binnenunit afzonderlijk 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets een binnenunit (Room X) en druk op de entertoets. 

 

  
 
Display binnenunit in werking 

 
 
 

Opmerking 
  

 
 
  

 
 

Wanneer deze binnenunit geselecteerd wordt, verschijnt onderstaande melding onderaan het scherm. U kan 
geen verdere instellingen maken voor deze unit. 

   
Deze binnenunit kan niet geselecteerd worden bij “Select all”. 
 

2 Het scherm “Operation” verschijnt. Dit scherm bestaat uit 2 ‘pagina’s’. Met de betreffende toets (Screen switch 

button – links of rechts) kan u van de ene naar de andere ‘pagina’ omschakelen. 

  

• Wanneer het icoontje van de werkingsmodus of van de functie ‘10°C heat’ 
knippert op het scherm, betekent dit dat u een niet-correcte combinatie van 
functies heeft ingesteld.  
Raadpleeg [6-3-2. Instelling werkingsmodus]. 

 

• Als u het hiernaast getoonde icoontje op het scherm ziet, dan is voor deze 
binnenunit de bedieningsvergrendeling ingeschakeld. In dit geval kan u de unit 
niet bedienen, noch instellingen maken via de centrale wandbediening. 
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Ga te werk zoals in onderstaande paragrafen. 
6-3-1. Aan/Uit 
6-3-2. Instelling werkingsmodus 
6-3-3. Instelling ruimtetemperatuur  
6-3-4. Instelling ventilatorsnelheid 
6-3-5. Instelling ‘10°C verwarmen’ 
6-3-6. Instelling ‘Economy’ 
  

3 Na het instellen komt u terug in het selectiescherm van de binnenunits. Als u een andere binnenunit wenst in te 

stellen, selecteert u deze hier. 
Na het voltooien van de instellingen drukt u op Cancel om terug te keren naar het monitorscherm. 
 
 

6-3. Instellen werkingsfuncties 
 
6-3-1. Aan/Uit 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) “On-Off” en stel “On” (Aan) of “Off” (Uit) in met de pijltjestoets 

(op/neer)]. 

  
 
Icoontjes Aan /  Uit 

  
 

2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden. 

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm “Operation (unit 
select)”. 
 
 

6-3-2. Instelling werkingsmodus  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) “Mode” en stel de werkingsmodus in met de pijltjestoets (op/neer)]. 

  
 
Icoontjes werkingsmodi  

  
  Auto    Cool     Dry      Fan      Heat 

 

2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden. 

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm “Operation (unit 
select)”. 
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Opmerking 
Bij het instellen van de werkingsmodi bij de binnenunits, zijn er beperkingen. Volgende combinaties van 
instellingen zijn mogelijk: 
 
Toestand  Combinatiemogelijkheden 

De binnenunits (behalve de geselecteerde) draaien in koelmodus. Cool, Dry 
Fan, Auto 

De binnenunits (behalve de geselecteerde) draaien in droogmodus. Cool, Dry 
Fan, Auto 

De binnenunits (behalve de geselecteerde) draaien in verwarmingsmodus  
(10°C verwarmen). 

Heat, Auto 

Bij vaste koelmodus * Cool, Dry 
Fan, Auto 

Bij vaste verwarmingsmodus *  Heat, Auto 

 
* Enkel waar het signaal via externe input van de buitenunit komt. Voor verdere details, contacteer een erkend 
servicetechnicus. 
 
 

6-3-3. Instelling ruimtetemperatuur  

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) “Set temp.” en stel de ruimtetemperatuur in met de pijltjestoets 

(op/neer).  

    
 
Opmerking 
• Instelbereik temperatuur afhankelijk van de werkingsmodus: 
Cool, Dry, Auto ............... 18 tot 30 °C (64 tot 88°F) 
Heat ................................ 16 tot 30°C (60 tot 88°F) 
• Wanneer de werkingsmodus ingesteld staat op “Fan” (ventileren), kan u de ruimtetemperatuur niet instellen. 
(“Set temp.” kan niet geselecteerd worden.) 
• Wanneer de werkingsmodus ingesteld staat op “Auto” en de ruimtetemperatuur of ingestelde temperatuur 
verschilt aanzienlijk van kamer tot kamer, dan zijn er waarschijnlijk verkeerde combinatiemogelijkheden ingesteld 
op de binnenunits. Stel in dit geval de juiste werkingsmodi in, behalve “Auto”. 
 

2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden. 

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm “Operation (unit 
select)”. 
 
 

6-3-4. Instelling ventilatorsnelheid 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) “Fan” en stel de ventilatorsnelheid in met de pijltjestoets (op/neer). 

   
 
Icoontjes ventilatorsnelheid  

   
   Hoog   Midden  Laag    Stil   Automatisch 
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Opmerking 
Wanneer de werkingsmodus ingesteld staat op “Dry” (ontvochtigen), schakelt de ventilatorsnelheid naar “Auto”. 
(Ventilatorsnelheid kan hier niet geselecteerd worden). 
 

2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden. 

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm “Operation (unit 
select)”. 
 
 

6-3-5. Instelling ‘10°C verwarmen’ 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) “10°C Heat” en zet op “On” met de pijltjestoets (op/neer), de functie 

‘10°C verwarmen’ start op. 

   
 

Opmerking 
• Wanneer bij een draaiende binnenunit de functie “10°C verwarmen” wordt aangezet, dan stopt de normale 
werking en start deze functie. (“On-Off” schakelt naar “Off”). 
• Wanneer “On-Off” op “On” gezet wordt, nadat de functie “10°C verwarmen” aangezet is, dan stopt deze laatste 
functie. (“10°C Heat” schakelt naar “Off”). 
• Terwijl de binnenunits (behalve de geselecteerde) in koel- of droogmodus draaien, verschijnt de instelling “10°C 
heat” niet op het scherm. (Kan niet ingesteld worden.) 
 

2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden. 

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm “Operation (unit 
select)”.  
 
 

6-3-6. Instelling ‘Economy’  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) “Economy” en zet op “On” met de pijltjestoets (op/neer).  

   
 

Opmerking 
• Wanneer bij de functie-instellingen “Economy (All)” ingeschakeld is (“Enable”), kan u deze functie niet uitzetten 
met de standaard bediening van het toestel. Indien dit nodig zou zijn, moet u bij de functie-instellingen “Economy 
(All)” uitschakelen (“Disable”). 
• Tijdens de functie ‘10°C verwarmen’, kan u de Economy-functie niet instellen. (Verschijnt niet op het scherm). 
 

2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden. 

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm “Operation (unit 
select)”. 
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7. FUNCTIE-INSTELLINGEN 
 

7-1. Over de functie-instellingen 
 
Volgende instellingen of functies zijn beschikbaar:  
 
10°C verwarmen (Alle units)  

In- of uitschakelen ‘10°C verwarmen (Alle units)’. Wanneer ingeschakeld (ingesteld op “Enable”), dan starten 
alle binnenunits de functie ‘10°C verwarmen’ op. Met de Aan/Uit-toets van de centrale wandbediening, stopt u 
deze functie. 
Raadpleeg [7-3-1. Instelling ‘10°C verwarmen (Alle units)’]. 
Wanneer elke binnenunit afzonderlijk wordt ingesteld op ‘10°C verwarmen’, consulteer dan de instructies in [6. 
INSTELLING WERKINGSFUNCTIES]. 

Economy (Alle units)  
In- of uitschakelen ‘Economy (Alle units)’. Wanneer ingeschakeld (ingesteld op “Enable”), dan draaien alle 
binnen- en buitenunits in de Economy-modus. 
Raadpleeg [7-3-2. Instelling ‘Economy (Alle units)’] 
Wanneer elke binnenunit afzonderlijk wordt ingesteld op Economy, consulteer dan de instructies in [6. 
INSTELLING WERKINGSFUNCTIES]. 

Functie ‘Outdoor unit low noise’  
In- of uitschakelen stillere werking buitenunit en instellen tijdsduur. Wanneer ingeschakeld (ingesteld op 
“Enable”), dan werkt de buitenunit extra stil gedurende de ingestelde tijdsduur. 
Raadpleeg [7-3-3. Instelling ‘Outdoor unit low noise’]. 

Programmakeuze 
Selecteer de timerfunctie en stel een programmaschema in. De dagen van de week kunnen ingesteld worden 
als de timerfunctie niet tijdelijk wordt gebruikt. 
Raadpleeg [7-3-4. Programmakeuze]. 
Het programma moet vooraf ingesteld worden. Om programma’s in te stellen, volg de instructies in [8. 
INSTELLING PROGRAMMA’S]. 

 
 

7-2. Omschakelen naar het functiescherm  
 

1 Als u in het monitorscherm met de pijltjestoets (links/rechts) “Function” selecteert en u drukt op de entertoets, 

dan verschijnt het scherm voor de functie-instellingen. 

   
 

2 Ga verder met [7-3. Instelling functies]. 

 
 

7-3. Instelling functies 
 
7-3-1. Instelling ‘10°C verwarmen (Alle units)’  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) de functie “10°C Heat (All)” en druk op de entertoets. 
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2 De selectie licht op, kies met de pijltjestoets (op/neer)  “Enable” (inschakelen) of “Disable” (uitschakelen) en 

druk op de entertoets. 

   
 

3 Wanneer u “Enable” heeft geselecteerd, verschijnt het icoontje van de gekozen functie bovenaan op het 

scherm en alle binnenunits starten de functie ‘10°C verwarmen’ op. Met de Aan/Uit-toets van de centrale 
wandbediening stopt u deze functie. 

   
 
Indien u nog andere instellingen wenst te maken, dan kan u uw keuzes selecteren met de pijltjestoets (op/neer). 
 

4 Na het voltooien van de instellingen drukt u op de menutoets en u komt terug in het monitorscherm. 

 

Opmerking 
• Deze functie wordt enkel ingeschakeld wanneer u met de Aan/Uit-toets van de centrale wandbediening de units 
heeft afgezet.  
• Wanneer de functie ‘10°C verwarmen (Alle units)’ gestopt is, stel dan “Disable” in en zet ‘10°C verwarmen’ op 
“off” bij de functie-instellingen van elke binnenunit. Raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES]. 
 
 

7-3-2. Instelling ‘Economy (Alle units)’  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) de functie “Economy (All)” en druk op de entertoets. 

   
 

2 De selectie licht op, kies met de pijltjestoets (op/neer)  “Enable” (inschakelen) of “Disable” (uitschakelen) en 

druk op de entertoets. 
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3 Wanneer u “Enable” heeft geselecteerd, verschijnt het icoontje van de gekozen functie bovenaan op het 

scherm en alle binnenunits starten de Economy-functie op. 

   
 
Indien u nog andere instellingen wenst te maken, dan kan u uw keuzes selecteren met de pijltjestoets (op/neer). 
 

4 Na het voltooien van de instellingen drukt u op de menutoets en u komt terug in het monitorscherm. 

 

Opmerking 
Wanneer de functie ‘Economy (Alle units)’ ingesteld is op “Enable”, kan de Economy-functie niet gekozen worden 
bij de functie-instellingen en met de standaard afstandsbediening. 
 
 

7-3-3. Instelling ‘Outdoor unit low noise’  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) de functie “O.U. low noise” en druk op de entertoets. 

   
 

2 “O.U. low noise” verschijnt op het scherm. Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) de functie “O.U. low noise” 

en druk op de entertoets. 

   
 

3 De selectie licht op, kies met de pijltjestoets (op/neer)  “Enable” (inschakelen) en druk op de entertoets. 
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4 Stel een tijdsduur in voor de stillere werking. Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Time setting” en druk op 

de entertoets. 

   
 

5 Bij “Start time” (inschakeltijd) licht het uur op. Stel het uur in met de pijltjestoets (op/neer). 

   
 

Opmerking 
De tijd wordt weergegeven volgens het formaat dat u heeft ingesteld. Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU]. 
 

6 Ga daarna met de pijltjestoets (links/rechts) naar de minuten en stel deze op dezelfde manier in als het uur. 

(Instellingen kunnen in stappen van 5 minuten.) 

   
Stel daarna het uur en de minuten in bij “Stop time” (uitschakeltijd). 
 

7 Bevestigen doet u met de entertoets. Daarna verschijnt het icoontje van de gekozen functie bovenaan op het 

scherm. 

   
Indien u nog andere instellingen wenst te maken, dan kan u uw keuzes selecteren met de pijltjestoets (op/neer). 
 

8 Om terug te keren naar het scherm voor de functie-instellingen, drukt u op Cancel. 

Na het voltooien van de instellingen drukt u op de menutoets en u komt terug in het monitorscherm. 
 

Opmerking 
• Stel steeds een tijd in voor inschakelen én uitschakelen, anders werkt deze functie niet. 
• U kan voor in- en uitschakelen niet dezelfde tijd instellen. 
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7-3-4. Programmakeuze 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Schedule select” en druk op de entertoets. 

   
 

2 Op het scherm dat nu verschijnt, kan u beginnen met het instellen van een programma. 

Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Schedule” en druk op de entertoets. 

   
 

3 De selectie licht op, kies met de pijltjestoets (op/neer) het geschikte programmaschema en druk op de 

entertoets. 

   
 
Als u  “Disable” geselecteerd heeft, wordt het programma niet uitgevoerd. 
Wanneer u de entertoets indrukt, verschijnt het icoontje van de gekozen functie bovenaan op het scherm. 

   
 

Opmerking 
Wanneer het icoontje van de betrokken functie niet verschijnt, terwijl u toch op de entertoets gedrukt heeft na het 
instellen van “Schedule 1” of “Schedule 2”, dan is het programma niet geactiveerd of niet ingesteld. Raadpleeg [8. 
INSTELLING PROGRAMMASCHEMA’S]. 
 

4 Wanneer het programma voor bepaalde dagen niet moet toegepast worden, selecteer dan met de pijltjestoets 

(op/neer) “Day off” en druk op de entertoets. 

   
 

Opmerking 
Deze functie is handig bijvoorbeeld bij vakantiedagen, wanneer het gewone programmaschema niet moet 
toegepast worden.  
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5 De dagen van de week lichten op. Selecteer de van toepassing zijnde dagen met de pijltjestoets (links/rechts) 

en druk op het icoontje met de pijltjestoets (op/neer). 
U kan verschillende dagen van de week instellen. 
 

   
 

Opmerking 
Wanneer voor een bepaalde dag van de week het programma niet is ingesteld bij [8. INSTELLING 
PROGRAMMASCHEMA’S], dan wordt het programma niet uitgevoerd ongeacht of “Day off” ingesteld is. 
 

6 Druk op de entertoets en u krijgt het volgende scherm. 

   
 

7 Om terug te keren naar het scherm voor de functie-instellingen, drukt u op Cancel. 

Na het voltooien van de instellingen drukt u op de menutoets en u komt terug in het monitorscherm. 

 
 
 

8. INSTELLING PROGRAMMA’S 
 

8-1. Over de programmainstelling 
 
8-1-1. Programmanaam 
 
Zowel bij “Schedule 1” als bij “Schedule 2” kan u een programma instellen. Deze kunnen niet simultaan toegepast 
worden. Gebruik ze bijvoorbeeld als zomer- of winterinstelling. 
 
 

8-1-2. Instelling tijd en functies 
 
Vier tijdstippen per dag kunnen ingesteld worden in een programma. Stel het schema zodanig in dat het 
overeenkomt met uw dagelijkse routine. 
 
VB. 1) Eenmaal per dag Aan en Uit  

 
 
VB. 2) Tweemaal per dag Aan en Uit  

  
 
VB. 3) Temperatuur wijzigen tijdens de werking  
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VB. 4) Beveiliging tegen vergeten uit te schakelen  

  
Aanzetten met de standaard bediening van het toestel. 

 
VB. 5) Nachtprogramma 

  
     Eén dag 
 

8-2. Omschakelen naar het programmascherm 
 

1 Als u in het monitorscherm “Schedule” heeft geselecteerd met de pijltjestoets (links/rechts) en u heeft bevestigd 

met de entertoets, dan verschijnt het scherm “Schedule (unit select)”. 
 

   
 

2 Ga verder met [8-2-1. Instellen identiek programma voor alle binnenunits] of [8-2-2. Instellen programma voor 

elke binnenunit]. 
 
 

8-2-1. Instellen identiek programma voor alle binnenunits  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets “Select all” en druk op de entertoets. 

   
 

2 Het programmascherm verschijnt. Ga verder met [8-3-1. Keuze programmanaam]. 

 
 

8-2-2. Instellen programma voor elke binnenunit  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets de binnenunit (Room X) waarvoor instellingen moeten gemaakt worden en druk 

op de entertoets. 

   
 

2 Het programmascherm verschijnt. Ga verder met [8-3-1. Keuze programmanaam]. 
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Noot 
Als de geselecteerde binnenunits individueel ingesteld zijn, is het noodzakelijk deze instelling individueel te doen. 
Zo niet worden de instellingen van elke binnenunit, nadat bij alle binnenunits hetzelfde programma is ingesteld, 
gewijzigd of teniet gedaan. 
 
 

8-3. Programmainstelling 
 
8-3-1. Programmakeuze 
 

1 Selecteer met de “screen switch” toets (links/rechts) het betreffende schema (“Schedule 1” of “Schedule 2”). 

 
      Controleer de programmanaam 

   
 

Opmerking 
• Wanneer “Schedule select” is ingesteld, verschijnt het geselecteerde schema op het scherm. Raadpleeg [7. 
FUNCTIE-INSTELLINGEN]. 
• “Schedule 1” en “Schedule 2” kunnen niet tegelijkertijd toegepast worden. Let er op dat u voor elke binnenunit 
hetzelfde schema gebruikt.  
 

Noot 
In dit scherm wordt de huidige dag van de week getoond. 
Met de pijltjestoets (links/rechts) kan u de instellingen van elke dag van de week controleren.  
 

2 Als u het programmaschema geselecteerd heeft, ga dan verder met [8-3-2. In- of uitschakelen programma]. 

 
 

8-3-2. In- of uitschakelen programma  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Disable” (uitschakelen) (of “Enable” (inschakelen)) en druk op de 

entertoets. 
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2 Als “Disable” (of “Enable”) oplicht, druk dan met de pijltjestoets (op/neer) op “Enable” (of “Disable”). 

 

   
 
Bevestig met de entertoets. 
Wanneer u ingesteld heeft op “Enable” (inschakelen), ga dan verder met [8-3-3. Dag van de week selecteren]. 
 

Noot 
• Stel in op “Enable” als de timerfunctie in werking is. Als u de timerfunctie even verlaat, stel dan in op “Disable”. 
• Het ingevoerde programma zal enkel werken bij de binnenunits die ingesteld zijn op “Enable”. 
• Alle binnenunits zijn fabrieksmatig ingesteld op “Disable”. 
 

Opmerking 
Als u “Enable” of “Disable” heeft ingesteld, selecteer dan “End” met de pijltjestoets (op/neer) en druk op de 
entertoets. De instelling is voltooid. 
 

 
8-3-3. Dag van de week selecteren 
 
U kan voor de programmainstelling de dagen selecteren. 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Day” en druk op de entertoets. 

   
 

2 De huidige dag van de week is geselecteerd. 

   
 

3 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) de dag van de week voor het instellen van het programma en 

bevestig met de pijltjestoets (op/neer). De ingestelde dag licht op. 
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Noot 
Stel per programma die dagen van de week in waarop het programma moet draaien. 
 

4 Wanneer de dagen van de week geselecteerd zijn, drukt u op de entertoets. 

Enkel de door u geselecteerde dagen verschijnen op het scherm. 

   
 
Ga verder met [8-3-4. Instelling tijd en werkingsmodus]. 
 

Noot 
Wanneer u een reeds bestaand programmaschema wenst te veranderen, moet de tijd opnieuw ingesteld worden 
als u voor de dagen (of dag) met een andere tijdinstelling dezelfde tijd wil instellen. 
 
 

8-3-4. Instelling tijd en werkingsmodus 
 
Tijd en werkingsmodus kunnen ingesteld worden. Op 4 tijdstippen in een dag kan u instellingen maken. 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Time” en druk op de entertoets. 

   
 

2 Tijdstip “1” licht op. Tijd en werkingsmodus kunnen ingesteld worden op 1 ~ 4. 

   
 
Ga met de pijltjestoets (rechts) naar de uurinstelling. 
 

Noot 
Indien 1 ~ 4 geselecteerd is, worden alle reeds bewaarde gegevens gewist als u de canceltoets gedurende 
minstens 2 seconden indrukt.   
 

3 Het uur licht op. Stel met de pijltjestoets (op/neer) het uur in. 

   
 
Als het uur is ingesteld, gaat u met de pijltjestoets (rechts) naar de minuteninstelling. 
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4 De minuten lichten op. Stel met de pijltjestoets (op/neer) de minuten in. (Dit gaat sneller als u de toets ingedrukt 

houdt.) 

   
 
Als de 24-uurs tijdsaanduiding ingesteld is, ga dan met de pijltjestoets (rechts) naar “On/Off”. 
Als de AM/PM tijdsaanduiding ingesteld is, ga dan met de pijltjestoets (rechts) naar “AM/PM”. 
Zet met de pijltjestoets (op/neer) op “AM” of “PM”. 

   
 
Wanneer “AM/PM” ingesteld is, ga dan met de pijltjestoets (rechts) naar “On/Off”. 
 

Opmerking 
De tijd wordt weergegeven volgens het formaat dat u heeft ingesteld. Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU]. 
 

5 “On/Off” licht op. Kies met de pijltjestoets (op/neer) “On” of “Off”. 

   
 
Als u “On” geselecteerd heeft, gaat u met de pijltjestoets (rechts) naar de werkingsmodus.  
Als u “Off” geselecteerd heeft, kan u de werkingsmodus en de temperatuur niet instellen.  

 
6 De werkingsmodus licht op. Stel met de pijltjestoets (op/neer) de werkingsmodus in. 

   
 
Als de werkingsmodus ingesteld is, gaat u met de pijltjestoets (rechts) naar de temperatuurinstelling.  
 

Opmerking 
De werkingsmodus is ingesteld op Cool, Dry, Heat of Auto. De combinatiemogelijkheden zijn beperkt. 
Raadpleeg [6-3-2. Instelling werkingsmodus]. 
 
 
 
 
 
 



 31

7 De temperatuur licht op. Stel met de pijltjestoets (op/neer) de temperatuur in. 

   
 

Opmerking 
Instelbereik temperatuur: 
Cool, Dry, Auto ............... 18 tot 30°C (64 tot 88°F) 
Heat ................................ 16 tot 30°C (60 tot 88°F) 
 
Als u de pijltjestoets (rechts) indrukt, springt u naar tijdstip “2” dat u nu kan gaan instellen. 

   
 
Stel alles in zoals hiervoor uitgelegd. 
 

8 Als alle instellingen voltooid zijn, drukt u de entertoets in. 

   
 

9 Hierna kan u andere dagen van de week instellen. (Selecteer “Day”). 

Als alle instellingen voltooid zijn, selecteert u met de pijltjestoets (op/neer) “End” en u drukt op de entertoets. 

    
  

10 Na het indrukken van de entertoets keert u terug naar het scherm “Schedule (unit select)”. 

Als u een andere binnenunit wens in te stellen, herhaal dan de stappen van [8-2-2. Instellen programma voor elke 
binnenunit]. 
 

Opmerking 
Als u gebruik wil maken van een programma, selecteer dan het gewenste programma. 
Selecteer het juiste programma (“Schedule 1” of “Schedule 2”), zie [7-3-4. Programmakeuze] of [7. FUNCTIE-
INSTELLINGEN]. 
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9. INSTELLING SUBMENU  
 

9-1. Instelling submenu  
 
Volgende instellingen (geen werkingsmodi) kunnen hier gemaakt worden. 
 
Datum-/Tijdinstelling 
Datum en tijd kunnen ingesteld worden. 
Raadpleeg [9-3. Instelling Datum/Tijd]. 

• Datuminstelling  
• Tijdinstelling  
• Instelling zomertijd 
• Instelling schermweergave 

 
Scherminstelling 
Instelling achtergrondverlichting scherm. 
Raadpleeg [9-4. Scherminstellingen]. 

• Tijdinstelling automatisch uitschakelen achtergrondverlichting 
• Instelling helderheid 
• Instelling contrast  

 
Instelling bedieningsvergrendeling  
U kan instellen dat de binnenunits niet kunnen bediend worden door hun standaard afstandsbediening. 
Raadpleeg [9-5. Bedieningsvergrendeling]. 
 
Basisinstellingen 
De taal en de eenheid van temperatuur kunnen ingesteld worden. 
Raadpleeg [9-6. Basisinstellingen]. 

• Taalinstelling 
• Instelling eenheid van temperatuur  

 
 

9-2. Omschakelen naar het scherm “Submenu”  
 

1 Als u in het monitorscherm op de menutoets drukt, komt u in het scherm “Submenu”. (Als u in het scherm 

“Submenu” op de menutoets drukt, keert u terug naar het monitorscherm.) 
  

Menutoets  
 

 

9-3. Instelling Datum/Tijd  
 

1 Selecteer “Date/Time” met de pijltjestoets en druk op de entertoets. Het scherm voor de datum- en tijdinstelling 

(“Date and Time”) verschijnt. 
 

   
 

 
 
 



 33

9-3-1. Datuminstelling 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Date” en druk op de entertoets. 

   
 

2 Het instelscherm voor de datum verschijnt. Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) de in te stellen items 

(dag, maand of jaar) en stel in met de pijltjestoets (op/neer). 

   
 

3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de entertoets. Na de bevestiging keert u terug naar het 

scherm “Date and Time”. 
 

4 Als u op cancel drukt, keert u terug naar het scherm “Submenu”. 

Als u de menutoets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm. 
 

Opmerking 
De datum wordt weergegeven volgens het formaat dat u heeft ingesteld. Raadpleeg [9-3-4. Schermweergave 
wijzigen]. 
 
 

9-3-2. Tijdinstelling 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Time” en druk op de entertoets. 

   
 

2 Het instelscherm voor de tijd verschijnt. Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) de in te stellen items (uur, 

minuten of AM/PM) en stel in met de pijltjestoets (op/neer). 
(Het instellen van de minuten gaat sneller als u de toets ingedrukt houdt.) 

   
 

3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de entertoets. Na de bevestiging keert u terug naar het 

scherm “Date and Time”. 
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4 Als u op cancel drukt, keert u terug naar het scherm “Submenu”. 

Als u de menutoets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm. 
 

Opmerking 
• De tijd wordt weergegeven volgens het formaat dat u heeft ingesteld. Raadpleeg [9-3-4. Schermweergave 
wijzigen]. 
• Ook al wordt de zomertijd gebruikt, dan moet u hier toch de standaardtijd instellen. 
Zet op “On” of “Off”, zie [9-3-3. Instelling zomertijd]. 

 
 
9-3-3. Instelling zomertijd  
 
Opmerking 
Enkel voor gebruikers in regio’s waar de zomertijd van toepassing is. 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Summer time (daylight saving time)” en druk op de entertoets. 

   
 

2 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “On” of “Off”. 

   
 

3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de entertoets. 

Na de bevestiging keert u terug naar het scherm “Date and Time”. 
 

Noot 
Als u “On” geselecteerd heeft, is de tijd die op het scherm verschijnt 1 uur voor op de standaard tijd. Als u “Off” 
geselecteerd heeft, verschijnt de standaard tijd op het scherm. 
 

4 Als u op cancel drukt, keert u terug naar het scherm “Submenu”. 

Als u de menutoets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm. 
 
 

9-3-4. Schermweergave wijzigen 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Change display format” en druk op de entertoets. 
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2 Het scherm “Change display format” verschijnt. Selecteer met de pijltjestoetsen (links/rechts) de in te stellen 

items (datum- of tijdweergave) en stel in met de pijltjestoets (op/neer).  
 

   
 
Noot 
Weergavemogelijkheden: 

Datum:    Tijd: 
• Dag/Maand/Jaar  • 0:00-23:59 
• Maand/Dag/Jaar  • 0:00-11:59 AM/PM 
• Jaar/Maand/Dag  • 12:00-11:59 AM/PM 

 

3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de entertoets. 

Na de bevestiging keert u terug naar het scherm “Date and Time. 
 

4 Als u op cancel drukt, keert u terug naar het scherm “Submenu”. 

Als u de menutoets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm. 

 
 

9-4. Scherminstellingen  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets “Screen” en druk op de entertoets. 

Het scherm “Screen” verschijnt. 

   
 

9-4-1. Tijdinstelling automatische uitschakeling achtergrondverlichting 
 
Hier kan u instellen wanneer de achtergrondverlichting van het scherm automatisch moet uitgaan. 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) “Automatic off time” en stel in met de pijltjestoets (op/neer). 

   
 

Noot 
U heeft volgende keuzes: 
Tijdinstelling automatische uitschakeling: 

• 60 sec 
• 30 sec 
• Off (Uit, geen achtergrondverlichting) 
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Opmerking 
Als de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld is en u drukt op een bepaalde toets, dan zal de 
betreffende functie niet geactiveerd worden, de achtergrondverlichting gaat eerst terug aan. Daarna kan u wel 
weer functies activeren. 
Als u “Automatic off time” ingesteld heeft op “Off”, dan wordt de betreffende functie wel direct geactiveerd. 
 

2 Vervolgens kan u andere scherminstellingen maken. Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op 

de entertoets. 
Na de bevestiging keert u terug naar het scherm “Submenu”. 
Als u de menutoets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm. 
 
 

9-4-2. Helderheid 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) “Brightness” en stel in met de pijltjestoets (op/neer). 

 

   
 

Noot 
Tijdens het instellen reflecteert het gedeelte van het scherm waarin u de instelling aan het maken bent. 
 

Opmerking 
Wanneer de tijdinstelling voor het automatisch uitschakelen van de achtergrondverlichting ingesteld is op “Off”, is 
het niet mogelijk de helderheid van het scherm in te stellen.  
 

2 Vervolgens kan u andere scherminstellingen maken. Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op 

de entertoets. 
Na de bevestiging keert u terug naar het scherm “Submenu”. 
Als u de menutoets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm. 
 
 

9-4-3. Contrast  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) “Contrast” en stel in met de pijltjestoets (op/neer). 

 

   
 

Noot 
Tijdens het instellen reflecteert het gedeelte van het scherm waarin u de instelling aan het maken bent. 
 

2 Vervolgens kan u andere scherminstellingen maken. Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op 

de entertoets. 
Na de bevestiging keert u terug naar het scherm “Submenu”. 
Als u de menutoets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm. 
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9-5. Bedieningsvergrendeling 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets “R.C. prohibit” en druk op de entertoets. 

Het scherm “R.C. Prohibition” verschijnt. 

   
 

2 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) één binnenunit (Room X) of allemaal (“All units”) en druk op de 

entertoets. 
Wanneer alle binnenunits niet op één scherm getoond kunnen worden, gebruik dan de schuifbalk rechts. 
      Schuifbalk 

   
 

3 Het in te stellen item licht op, stel met de pijltjestoets (op/neer) in op “Permit” (geen bedieningsvergrendeling) of 

“Prohibit” (wél bedieningsvergrendeling) en druk op de entertoets. 

   
 

4 Druk de entertoets in. 

(Als u “All units” geselecteerd heeft, verschijnt voor elke binnenunit dezelfde instelling op het scherm). 
Herhaal deze procedure bij het instellen van andere binnenunits. 
 

5 Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Submenu”. 

Als u de menutoets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm. 
 

Opmerking 
Als u het hieronder getoonde icoontje op het scherm ziet, dan is voor deze binnenunit de 
bedieningsvergrendeling ingeschakeld. In dit geval kan u de unit niet bedienen, noch instellingen maken via de 
centrale wandbediening. 

   
Wanneer deze binnenunit geselecteerd wordt, verschijnt onderstaande melding onderaan het scherm. U kan 
geen verdere instellingen maken voor deze unit. 
 

  
Deze binnenunit kan niet geselecteerd worden bij “All units”. 
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9-6. Basisinstellingen  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets “Initial” en druk op de entertoets. 

Het scherm “Initial” verschijnt. 

   
 

9-6-1. Taalinstelling 
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Language” en druk op de entertoets. 

   
 

2 Selecteer met de pijltjestoets de taal van uw keuze en druk op de entertoets. 

U keert terug naar het scherm “Initial” en de geselecteerde taal verschijnt op het scherm. 

   
 

3 Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Submenu”. 

 
 

9-6-2. Instelling eenheid van temperatuur  
 

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Temp. unit” en druk op de entertoets. 

   
 

2 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “°C” of “°F” en druk op de entertoets. 

U keert terug naar het scherm “Initial”. 
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Opmerking 
Als u “°F” heeft geselecteerd, verschijnt de functie “Min.heat” (minimumverwarming) op het scherm als ‘10°C 
Heat’. 
 

3 Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Submenu”. 

 
 
 

10. OVERIGE 
 

10-1. Foutopsporing 
 
WAARSCHUWING 
• Bij abnormaal functioneren (brandgeur, enz.) moet u het toestel onmiddellijk uitzetten. Trek de voedingskabel uit 
en contacteer een erkend servicetechnicus. 
• Het is niet voldoende de binnenunit uit te zetten. U moet ook de elektriciteitstoevoer verbreken. Trek dus altijd 
de stekker uit het stopcontact of zet de hoofdschakelaar af. 
 
Controleer eerst volgende punten vooraleer u een beroep doet op een servicetechnicus: 
 Symptoom Te controleren Zie pag. 

Controleer 
nogmaals 

Toestel werkt niet: ● Staat de hoofdschakelaar uit? 
● Is er een stroomonderbreking geweest? 
● Is er een zekering gesprongen? 

- 

● Werkt de timer?  

● Is de toetsenvergrendeling ingeschakeld? 11 

Controlelampje 
knippert: 

● Staat de hoofdschakelaar uit? 
● Is er een zekering gesprongen? 

 
                   Controlelampje 

6 

Normale 
werking 

Geen uitblaas: ● Tijdens het verwarmen zal de binnenunit tijdelijk stoppen (4 
à 15 minuten) als de automatische ontdooiing bezig is. 

- 

● Tijdens het verwarmen zal de binnenunit tijdelijk stoppen 
(max. 15 minuten) als de automatische olierecuperatie bezig 
is. 

- 

● Wanneer een niet-correcte combinatie van werkingsmodi is 
ingesteld, stopt de binnenunit onmiddellijk en de betrokken 
binnenunits knipperen op het monitorscherm van de centrale 
wandbediening. 

12 

 
Als de problemen aanhouden nadat u bovenstaande punten gecontroleerd heeft of als u een brandgeur ruikt, zet 
het toestel dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en contacteer een erkend servicetechnicus. 
 

Noot 
Wanneer er een foutcode verschijnt op de binnenunit of op de standaard bediening, raadpleeg dan de 
bedieningshandleiding en de installatiehandleiding van de betreffende binnenunit. 
 
 

10-2. Foutcodes 
 
Wanneer er zich een fout voordoet, verschijnt de foutcode automatisch op het scherm.  
Als er “Error Code XX” op het scherm verschijnt, contacteer dan onmiddellijk een erkend servicetechnicus. 
Zet de airconditioner uit en consulteer een erkend servicetechnicus. 
 

Foutcode  Betekenis 

12 Communicatiefout bediening  

 


