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Als u de machine moet verplaatsen, installeren of onderhouden, moet u contact 

opnemen met de dealer of een gekwalificeerd servicecentrum om de bewerking uit te 

voeren. De machine moet worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerd 

personeel. Anders kan het ernstige schade aan mensen en / of dingen veroorzaken. 

Dit merkteken geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk 

afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan 

het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde 

afvalverwijdering te voorkomen, recycle het op een verantwoorde 

manier om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen.  

Om het gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en 

inzamelsystemen of zoekt u de verkoper waar het product is gekocht. 

Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling. 

R32 heeft een GWP waarde van 675 
  



Voorzorgsmaatregelen 
 

Lees de handleiding aandachtig door voordat u de machine in gebruik neemt. 

 

 

 Apparaat gevuld met koudemiddel R32 mild ontvlambaar gas. 

 

 Lees de handleiding voordat u het apparaat gebruikt. 

 

 Lees de installatiehandleiding voordat u het apparaat installeert. 

 

 Lees de onderhoudshandleiding voordat u het apparaat repareert. 

 

 

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen met de werkelijke afbeeldingen op de 

unit, raadpleeg de werkelijke afbeeldingen voor vergelijking. 

 

 

Het R32-koudemiddel 
Om het systeem als airconditioner te gebruiken, circuleert een speciale koelvloeistof in het 

systeem. Het gebruikte koudemiddel is R32, dat speciaal is gecomprimeerd. Het koudemiddel 

is milt brandbaar en geurvrij. Bovendien kan het onder bepaalde omstandigheden tot een 

explosie leiden, maar de ontvlambaarheid van het koelmiddel is erg laag. Het kan alleen 

worden aangestoken door een vlam. In vergelijking met gewone koudemiddelen is R32 een 

niet-vervuilend koudemiddel dat de ozonlaag niet beschadigt. De invloed op het broeikaseffect 

is ook lager. R32 heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen die leiden tot een echt 

hoge energie-efficiëntie. De eenheden hebben daarom minder vulling nodig. 

 

Waarschuwing 
Gebruik geen middelen om het ontdooiproces te versnellen of schoon te maken, anders dan 

door de fabrikant aanbevolen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende 

servicecentrum als reparatie nodig is. Reparaties door ongekwalificeerd personeel kunnen 

gevaarlijk zijn. Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder bronnen van 

continue ontsteking (bijvoorbeeld: open vuur, een functionerend gasapparaat of een 

functionerende elektrische kachel).  Niet doorboren of verbranden. Het apparaat moet worden 

geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak groter dan "X" m2 

(zie tabel 1) (geldt alleen voor apparaten die nog niet geïnstalleerd  zijn) Apparaat gevuld met 

brandbaar R32-gas. Volg voor reparaties alleen de instructies van de fabrikant. Houdt er 

rekening mee dat koudemiddelen geen geur bevatten. Lees de handleiding van de leverancier. 

  



Voorzorgsmaatregelen     LET OP 
Gebruik en onderhoud 

 Dit apparaat kan niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en door 

mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan 

ervaring en kennis of training in het gebruik van het apparaat op een veilige manier. 

Men moet in staat zijn om de beveiligingsrisico's te begrijpen.  

 Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.   

 Routinematige reiniging en onderhoud kan niet worden uitgevoerd door kinderen 

zonder toezicht van een volwassene.  

 Sluit de airconditioner niet aan op een verlengsnoer anders kan dit brandgevaar 

veroorzaken.   

 Koppel de stekker los terwijl u de airconditioner schoonmaakt.  Als u dit niet doet, kan 

dit leiden tot een elektrische schok. 

 Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn 

leverancier of gekwalificeerd personeel om risico's te voorkomen.   

 Was de airconditioner niet met water om elektrische schokken te voorkomen.   

 Spuit geen water op de binnenunit.  Dit kan een elektrische schok of storing 

veroorzaken.   

 Raak na het verwijderen van het filter de vinnen niet aan om letsel te voorkomen.   

 Gebruik geen vuur of föhn om het filter te drogen om vervorming of brandgevaar te 

voorkomen.   

 Onderhoud moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals.  Als u dit niet 

doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade.   

 Repareer de airconditioning niet zelf maar neem contact op met uw dealer wanneer 

de airconditioner gerepareerd moet worden.  

 Steek uw vingers niet in de lucht inlaat of lucht uitlaat, dit kan persoonlijk letsel of 

schade veroorzaken.  

 Blokkeer de luchtinlaat niet, dit kan storing veroorzaken.  

 Giet geen water op de afstandsbediening deze zal dan kapot gaan.  

 Wanneer één van de onderstaande verschijnselen optreedt moet u de airconditioner 

onmiddellijk uitzetten, de stroom uitschakelen en vervolgens contact opnemen  met 

uw dealer of een gekwalificeerde professional voor hulp. 

 Voedingskabel is beschadigd 

 Abnormaal geluid tijdens bedrijf 

 Frequente onderbrekingen van de stroomvoorziening 

 De airconditioning geeft een brandlucht af 

 Binnenunit lekt gas 

 Als de airconditioner in abnormale omstandigheden werkt, kan dit storingen, 

elektrische schokken of brand veroorzaken.  

 Om het apparaat met de noodschakelaar in of uit te schakelen, drukt u op deze 

schakelaar met een ander isolerend voorwerp dan metaal.   

 Ga niet op het boven paneel van de buitenunit staan en plaats er geen zware 

voorwerpen op.  Dit kan schade of persoonlijk letsel veroorzaken.  

 Installeer een werkschakelaar met voldoende capaciteit, zie hiervoor de tabel, de 

werkschakelaar moet een differentiële thermische magnetische werkschakelaar zijn.  

Deze kan tegen kortsluitingen overbelasting beschermen. 

 

 



Voorzorgsmaatregelen     LET OP 
 

 Gebruik geen ongeschikte kabels, zorg ervoor dat de voeding overeen komt met de 

vereiste van de airconditioner. Als dit niet goed is of de voeding is niet stabiel kan dit 

storingen veroorzaken, daarom is het belangrijk dit allemaal goed te hebben voordat 

u de airconditioner aansluit . 

 Sluit de stroomkabel, de neutrale draad en de aarddraad van het stopcontact correct 

aan, zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld is voordat u deze handeling uitvoert.  

 Schakel de stroom niet in voordat u de complete installatie hebt voltooid.  

 Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, 

het servicecentrum of gekwalificeerd personeel om risico's te voorkomen.   

 De temperatuur van het koelcircuit zal hoog zijn, houd de verbindingskabel uit de 

buurt van de leidingen.   

 Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale 

bedradingsvoorschriften.   

 De installatie mag alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de F-gassen 

verordening en door geautoriseerd personeel.  

 De airconditioner is het eersteklas apparaat.  Het moet correct worden geaard met 

een gespecialiseerd aardingsapparaat. Zorg ervoor dat het altijd goed geaard is, 

anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.   

 De geelgroene draad in de airconditioner is een aarddraad die niet voor andere 

doeleinden kan worden gebruikt.  

 De aardingsweerstand moet voldoen aan de nationale voorschriften voor elektrische 

veiligheid. 

 Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de voeding toegankelijk is.   

 Alle draden van de binnenunit en de buitenunit moeten door een professional worden 

aangesloten.   

 Als de lengte van de voedingskabel onvoldoende is, neemt u contact op met de 

leverancier voor een nieuwe.   

 Voor de airconditioner met stekker moet de stekker toegankelijk zijn nadat de 

installatie is voltooid.   

 Voor de stekker loze airconditioner moet een werkschakelaar op de unit worden 

geïnstalleerd.  

 Als u de airconditioner naar een andere locatie moet verplaatsen, kan alleen de 

gekwalificeerde persoon de taak uitvoeren, anders kan dit persoonlijk letsel of schade 

veroorzaken.  

 Selecteer een plaats buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van dieren of 

planten. Indien dit onvermijdelijk is, voeg een hek om veiligheidsredenen toe.   

 De binnenunit moet dichtbij de muur worden geïnstalleerd. 

Bedrijfstemperatuur bereik 
 T. intern DB/WB (ºC) T. extern DB/WB (ºC) 

Max T. in verwarmingsbedrijf 32/23 43/26 

Max T. in koelbedrijf 27/- 24/18 

 

Opmerking 

Werkbereik voor de machine (externe temperatuur) in koeling is 18 ºC-34 ºC: 

 



Voorbeeld 
 

 

Binnenunit: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldscherm      Afstandsbediening 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 

Het product kan in werkelijkheid afwijken van de getoonde afbeelding. 

Paneel 
Luchtinlaat 

Horizontale luifel Filter Luchtuitlaat Handmatig aan- of uitknop 

Temperatuur indicator 

Wi-Fi indicator 



Gebruiksaanwijzing 
 

Invoeren batterijen 

1. Druk op de achterkant van de afstandsbediening die gemarkeerd is met “ ”, zoals 

aangegeven in de afbeelding, en duw de deksel van het batterijvak in de richting van 

de pijl. 

2. Voer twee 7# (AAA 1.5V) droge batterijen in en zorg ervoor dat de “+” en “-“ kant de 

juiste richting op wijzen. 

3. Plaats de deksel van het batterijvak weer terug. 

 

 

 

 

 

 

 

Bedieningshandleiding 

1. Druk na het aansluiten van de voeding op de “ ” knop op de afstandsbediening 

om de airconditioner in te schakelen. 

2. Druk op de “MODE” –knop om de gewenste modus te selecteren: Automatisch, 

Koelen, Ontvochtigen, Ventileren, Verwarmen. 

3. Druk op “+” of “-“ om de gewenste temperatuur in te stellen. (De temperatuur kan niet 

worden aangepast in de ‘Automatische’ modus). 

4. Druk op de knop “FAN” om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen: Automatisch, 

Fan1, Fan2, Fan3, Fan 4, Fan5, traploze snelheid. 

5. Druk op “ ” of “ ” knop om de uitblaas hoek te selecteren. 

Opmerking: 

 Richt tijdens het gebruik de zender van het afstandsbedieningssignaal op de 

binnenunit. 

 De afstand tussen de afstandsbediening en de binnenunit mag niet meer dan acht 

meter zijn, en er mogen zich geen obstakels tussen de binnenunit en de 

afstandsbediening bevinden. 

 Het signaal kan makkelijk worden verstoord in een ruimte waar een fluorescerende 

lamp of draadloze telefoon aanwezig is; de afstandsbediening moet dichtbij de 

binnenunit zijn bij het gebruik ervan. 

 Plaats nieuwe batterijen met hetzelfde model wanneer vervanging vereist is. 

 Wanneer u de afstandsbediening voor een lage tijd niet gebruikt, haal dan de 

batterijen eruit. 

 Vervang de batterijen van de afstandsbediening als de display wazig is of helemaal 

niet doet meer doet. 

  



Afstandsbediening 



Knoppen op de afstandsbediening 
Nadat de stroom is aangesloten, maakt de airconditioner een geluid. 

Stroomindicator is AAN. Daarna kunt u de airconditioner bedienen met behulp van de 

afstandsbediening. 

Als de binnenunit is ingeschakeld en u op de knop op de afstandsbediening drukt, wordt op 

de display de bijhorende functiepictogrammen weergegeven. 

Wanneer de binnenunit uit is de pictogrammen voor licht en klok weergegeven op het display 

of de afstandsbediening (Als de timer aan is, dan worden timer uit en lichtfunctie met 

bijbehorende pictogrammen tegelijkertijd weergegeven op het display van de 

afstandsbediening). 

Aan/Uit knop  
Druk op deze knop om de binnenunit in of uit te schakelen. 

Modus knop (MODE) 
Druk op deze knop om de gewenste modus in te stellen. 

 

 

 

 

 

 Wanneer u de automatische modus selecteert, werkt de airconditioner automatisch 

volgens de fabrieksetting. De ingestelde temperatuur kan niet worden aangepast en 

wordt ook niet weergegeven. Druk op de "FAN" knop om de ventilatorsnelheid 

aanpassen. Druk op de toets  of  om de blaashoek van de ventilator 

aan te passen. 

 Nadat de koelmodus is geselecteerd, werkt de airconditioner in de koelmodus. Druk 

op "+" of "-" knop om de ingestelde temperatuur aan te passen. Druk op de knop 

"FAN" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op   of  knop om 

de blaashoek van de ventilator aan te passen. 

 Bij het selecteren van de ontvochtig modus werkt de airconditioner op Fan1, de 

ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast. Druk op de toets of 

om de blaashoek van de ventilator aan te passen. 

 Bij het selecteren van de ventileermodus blaast de airconditioner alleen lucht, geen 

koeling en geen verwarming. Druk op de knop "FAN" om de ventilatorsnelheid aan te 

passen. Druk op de toets  of  om de blaashoek van de ventilator aan 

te passen. 

 Bij het selecteren van de verwarmingsmodus werkt de airconditioner in de 

verwarmingsmodus. Druk op "+" of"-" knop om de ingestelde temperatuur aan te 

passen. Druk op de knop "FAN" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op  

of  knop om de blaashoek van de ventilator aan te passen. (De unit met 

alleen koeling modus ontvangt geen signaal als u de binnenunit op 

warmtemodus zet. Als u de verwarmingsmodus instelt met de afstandsbediening, 

kunt u niet met de Aan/Uit knop de binnenunit op starten.)  

Opmerking: 

 Om koude lucht te voorkomen, vertraagt de binnenunit na het opstarten van de 

verwarmingsmodus 1~5 minuten om lucht uit te blazen (de werkelijke vertragingstijd 

is afhankelijk van de temperatuur in de ruimte waar de binnenunit hangt.) 

 Stel het temperatuurbereik van de afstandsbediening in: 16 ~ 31 ° C; 

Ventilatorsnelheid: Automatisch, Fan1, Fan2, Fan3, Fan4, Fan5, traploze snelheid. 



Knoppen op de afstandsbediening 
Ventilator knop (FAN) 
Als u op deze knop drukt kan de ventilatorsnelheid circulair worden ingesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 

● Bij AUTO-snelheid selecteert de airconditioner automatisch de juiste ventilatorsnelheid aan 

de hand van de omgevingstemperatuur. 

● Ventilatorsnelheid in ontvochtig modus is fan1. 

● Na het inschakelen van de traploze snelheidsmodus, kunnen gebruikers de 

ventilatorsnelheid aanpassen aan de hand van de knop "+" of "-". 

knop 
● Druk op deze knop om de zwenkfunctie omhoog en omlaag te starten en te annuleren. De 

afstandsbediening staat standaard in statische swing-toestand. 

● Druk tegelijkertijd op de knop "MODE" en de        knop  wanneer de afstandsbediening uit 

staat om te schakelen tussen bewegende swing en statische positie. 

● In statische positie drukt u op deze knop om de zwenkhoek van het zwenkrooster te 

wijzigen zoals hieronder: 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 

● Wanneer u         selecteert met de afstandsbediening, wordt automatisch de zwenkfunctie 

geactiveerd. Op en neer zwaai luifel van de binnenunit zwaait automatisch maximaal 

omhoog en omlaag. 

● Wanneer u                                     selecteert met de afstandsbediening, is dit de 

schommeling van de vaste positie. Omhoog en omlaag zwenkrooster van de binnenunit stopt 

op die positie, zoals aangegeven door het pictogram op de display. 

knop 
● Druk op deze knop om de zwenkfunctie links en rechts te starten en te annuleren.  

● Druk tegelijkertijd op de knop "MODE" en de knop        als de afstandsbediening uit staat 

om te schakelen tussen bewegende swing en statische positie. 

● Als u in bewegende zwenkconditie op deze knop drukt, gaat de linker- en 

rechterzwenkregeling als volgt: 

  



Knoppen op de afstandsbediening 
 

 In statische positie drukt u op deze knop om de zwenkhoek van het linker- en 

rechterzwenkrooster wijzigingen zoals hieronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 Wanneer u         selecteert met de afstandsbediening, is dit automatisch draaien. 

Links en rechts zwaai luifel van de binnenunit zwaait automatisch maximaal naar 

links en rechts. 

 Wanneer u                                             selecteert met de afstandsbediening, is dit de 

vaste positie. De linker en rechter draaiklep van de binnenunit stopt op die positie, 

zoals aangegeven door de pictogrammen. 

 Wanneer u        selecteert, is dit de ronddraaiende beweging. Links en rechts 

draailuifel van de binnenunit zal ronddraaien volgens de hoek zoals aangegeven door 

het pictogram. 

Opmerking: 

Er is geen deze functie voor de eenheden. Als u op deze knop drukt, klinkt het 

hoofdapparaat, maar ook draait onder de oorspronkelijke status. 

+ en – knop 
Druk eenmaal op de knop "+" of "-" om de ingestelde temperatuur met 1 ° C te verhogen of 

te verlagen. Houd  "+" of "-" knop ingedrukt en de ingestelde temperatuur op 

afstandsbediening verandert snel. Bij het loslaten van de knop is de instelling voltooid, de 

temperatuurindicator op de binnenunit verandert tegelijktijdig mee. (Temperatuur 

kan niet worden aangepast in de automatische modus) 

● Wanneer u ‘timer aan’, ‘timer uit’ of ‘klok instelt, drukt u op de knop "+" of "-" om de tijd aan 

te passen. 

TURBO knop 
Druk op deze knop om de TURBO-functie in de modus koelen, verwarmen, ventileren in of 

uit te schakelen. 

Notitie: 

● Druk op de knop “QUIET" of "FAN", het apparaat stopt dan met deze functie. 

● Deze functie wordt niet gebruikt in de automatische modus of de ontvochtig modus. 

HEALTH knop 
Druk op deze knop om de “HEALTH” functie in of uit te schakelen. 

Notitie: 

Deze functie is niet beschikbaar voor alle modellen. 

Slaap knop (SLEEP) 
Druk op deze knop om de “SLEEP” functie aan of uit te schakelen tijdens het koelen, 

verwarmen of ontvochtigen modus. 

  



Knoppen op de afstandsbediening 
“I FEEL” knop 
Druk op deze knop om de “I FEEL”-functie te starten en       wordt weergegeven op de 

afstandsbediening. Nadat deze functie is ingesteld, verzendt de afstandsbediening de 

gedetecteerde omgevingstemperatuur naar de binnenunit en de unit past de 

binnentemperatuur automatisch aan volgens de gedetecteerde temperatuur. Druk opnieuw 

op deze knop om de I FEEL-functie te sluiten en        zal verdwijnen. 

Opmerking: 

Plaats de afstandsbediening in de buurt van de gebruiker en bevestig dat het apparaat het 

signaal kan ontvangen wanneer deze functie is ingesteld. Plaats de afstandsbediening niet in 

de buurt van een voorwerp met een hoge temperatuur of lage temperatuur om 

onnauwkeurige omgevingstemperatuur te detecteren. 

Reinig knop (CLEAN) 
 Druk op deze knop om de reinigingsfunctie te starten of te annuleren. 

 Het is niet mogelijk de functie ‘reinigen’ instellen wanneer het apparaat is 

ingeschakeld; als de airconditioner koelt of ontvochtigt voordat u uitschakelt, druk op 

de knop "CLEAN" en     is zichtbaar op de display en staat de reinigingsfunctie aan; 

druk nogmaals op de knop "CLEAN" en        is verdwenen en de reinigingsfunctie is 

uitgeschakeld, of na 10 minuten in reinigen functie te hebben gedraaid, schakelt de 

binnenunit zichzelf automatisch uit. 

 Bij de eerste keer inschakelen is de reinigingsfunctie automatisch uitgeschakeld. 

 De reinigingsfunctie kan niet worden ingesteld en weergegeven wanneer de 

airconditioner in automatische,  ‘FAN’ of verwarmingsmodus staat voor uitschakelen. 

Klok knop (CLOCK) 
Druk op deze knop om de kloktijd in te stellen. Het pictogram          en                  op de 

afstandsbediening knippert. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om de kloktijd in te 

stellen. Elke keer dat u op de knop "+" of "-" drukt, zal de tijd 1 uur toenemen of afnemen. 

Druk nogmaals op deze knop, het pictogram         en               op de afstandsbediening 

knippert. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om de kloktijd in te stellen. Druk 

hierop nog een keer, knipperen het pictogram         en                op de afstandsbediening. 

Druk op "+" of "-" knop binnen 5 seconden om de kloktijd in te stellen. Als u de knop "+" of "-" 

ingedrukt houdt, zal de kloktijd snel veranderen. Laat los wanneer u de gewenste tijd hebt 

bereikt. Druk op "KLOK" om de tijd te bevestigen,       pictogram stopt met knipperen. 

Opmerking: 

● De klok gebruikt de 24-uurstijd. 

● Het tijd tussen twee bewerkingen mag niet langer zijn dan 5 seconden. Anders stopt de 

afstandsbediening met het instellen. De bediening voor “TIMER ON” / “TIMER UIT” is 

hetzelfde. 

Timer aan knop (TIMER ON) 
Met deze knop kan de tijd voor de timer worden ingeschakeld. Na het indrukken van deze 

knop verdwijnt het pictogram      , Het pictogram "ON" en              op de afstandsbediening 

knippert. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om in te stellen "TIMER ON" tijd. 

Telkens wanneer u op de knop "+" of "-" drukt, wordt de tijd met 1 uur verhoogd of verlaagd. 

Druk nogmaals op deze knop, het pictogram "ON" en             op de afstandsbediening 

knipperen. druk op "+" of "-" knop binnen 5 seconden om de tijd in te stellen. Druk nog een 

keer op deze knop, "ON" en              pictogram op afstandsbediening knippert. Druk binnen 5 

seconden op de knop "+" of "-" om de tijd in te stellen. Houd "+" vast of "-" knop, de tijd zal 

snel veranderen totdat de gewenste tijd is bereikt.  



Knoppen op de afstandsbediening 
Druk op "TIMER ON" om het te bevestigen. Het woord "AAN" stopt met knipperen. Het 

pictogram       wordt weer weergegeven. 

Annuleren “TIMER AAN” 

Onder de voorwaarde dat “TIMER ON” is opgestart, drukt u op de knop "TIMER ON" om het 

te annuleren. 

Timer uit knop (TIMER OFF) 
Met deze knop kan de tijd voor de timer worden uitgeschakeld. Na het indrukken van deze 

knop verdwijnt het pictogram       , "OFF" en              pictogram op afstandsbediening 

knipperen. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om in te stellen "TIMER OFF" tijd. 

Telkens wanneer u op de knop "+" of "-" drukt, wordt de tijd 1uur langer of korter. Druk 

nogmaals op deze knop, het pictogram "OFF" en             op de afstandsbediening knipperen. 

Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om de tijd in te stellen. Druk nog een keer op 

deze knop, "OFF" en  het pictogram             op de afstandsbediening knippert. Druk binnen 5 

seconden op de knop "+" of "-" om de tijd in te stellen. Houd de knop "+" of "-" ingedrukt, de 

tijd verandert snel tot de door jou gewenste tijd is bereikt. Druk op "TIMER OFF" om het te 

bevestigen. Het woord "OFF" stopt met knipperen en        pictogram wordt weer weergeven. 

Annuleer “TIMER OFF” 

Onder de voorwaarde dat “TIMER OFF” is opgestart, drukt u op de knop "TIMER OFF" om 

het te annuleren. 

Stilte knop (QUIET) 
Druk op deze knop om de STIL-functie in de modus koelen, verwarm, automatische modus 

in of uit te schakelen. 

Notitie: 

● Druk op de knop "TURBO" of "FAN" het apparaat zal deze functie dan niet meer uitvoeren. 

● Deze functie wordt niet gebruikt in de ventileermodus of de ontvochtig modus. 

ECO knop 
Druk in de koelmodus op de knop "ECO" en het apparaat werkt in de ECO-modus. 

Notitie: 

● Afstandsbediening geeft            weer. 

● De airconditioner werkt op een automatische snelheid. De ingestelde temperatuur kan niet 

worden aangepast. 

● In de koel modus kan de slaapfunctie niet tegelijkertijd met de ECO-modus werken. 

● Als u van modus verandert verlaat u de ECO-modus. 

Licht knop (LIGHT) 
Druk op deze knop om het licht voor het display van de binnenunit uit te schakelen.  

pictogram op afstandsbediening verdwijnt. Druk nogmaals op deze knop om het licht voor 

het display van de binnenunit in te schakelen. Het pictogram          op de afstandsbediening 

wordt weergegeven. 

Wanneer het lampje brandt, geeft het display de omgevingstemperaturen weer gedurende 3 

seconden en geeft vervolgens weer wat de ingestelde temperatuur is. 

  



Knoppen op de afstandsbediening 

knop 
Druk op deze knop om de SMART-functie in of uit te schakelen, voor meer informatie, zie de 

volgende pagina voor de Smart APP gebruikershandleiding. 

 

Functie introductie voor combinatieknoppen 
Kinderslotfunctie 
Druk tegelijkertijd op "+" en "-" om de kindervergrendelingsfunctie in of uit te schakelen. 

Wanneer kinderslotfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram        weergegeven op de 

afstandsbediening. Als u de afstandsbediening bedient, het pictogram        knippert driemaal 

zonder een signaal naar het apparaat te verzenden. 

 

Temperatuurdisplay functie omschakeling 
Druk in de uit-modus tegelijkertijd op de knoppen "-" en "MODE" om de 

temperatuurweergave te schakelen tussen ° C en ° F. 

 

Ontdooien 
Druk in de verwarmingsmodus op de  "SLEEP" en de "TURBO" -knoppen tegelijkertijd 

gedurende 3 seconde hierdoor start of annuleert de ontdooiing. 

 

 

Instelling functie lage temperatuur verwarming 

 Als u in de verwarmingsmodus tegelijkertijd op de knop "Modus" en de knop "+" 

drukt, wordt de lage temperatuur verwarmingsfunctie in- / uitgeschakeld. 

 "LA" wordt op de afstandsbediening weergegeven nadat de lage 

temperatuurverwarmingsfunctie is ingeschakeld. 

 Bij het overschakelen van de ene modus naar de andere, was de verwarmingsfunctie 

bij lage temperatuur geannuleerd. Schakel de airconditioner uit en vervolgens weer 

in, de binnenunit zal weer in lage temperatuurverwarmingsfunctie gaan. Na het 

inschakelen was de modus lage temperatuur verwarming standaard uitgeschakeld 

toestand. 

 In de modus lage temperatuur verwarming, de functies "SLEEP" en "Lage 

temperatuur verwarming" kan niet tegelijkertijd starten. Wanneer de modus voor lage 

temperatuurverwarming al is gestart, terwijl u drukt op de knop "SLEEP", zal de 

airconditioner  de lage temperatuur verwarmingsmodus verlaten en in slaapmodus. 

Vice versa. 

Opmerking: 

1. In de lage temperatuur verwarmingsmodus was de ventilatorsnelheid standaard 

Automatisch en niet, niet instelbaar. 

2. In de modus voor lage temperatuurverwarming kunnen "TURBO" en "STIL" niet worden 

ingesteld. Als de lage temperatuurverwarming ingaat, de eerder gestarte turbo- en stille 

functie zullen dan worden geannuleerd. Evenals bij het verlaten van de lage temperatuur 

verwarmingsmodus, zal deze niet worden hervat. 

3. Bij het verlaten van de lage temperatuur verwarmingsmodus zullen de snelheid en 

temperatuur veranderen in de originele staat voordat het begon. 

4. U kunt een andere functie instellen. 

  



Slimme APP handleiding 
 

1. Download de Easy Home AMS-applicatie (hierna als APP aangeduid) 
Zoek naar "Easy Home AMS" om de Android-versie APP te downloaden van Google Play en 

zoek "Easy Home AMS" om de IOS-versie APP te downloaden uit de App Store. 

2. Productie introductie 
De Easy Home-airconditioner werkt op basis van de ingebouwde slimme module SWM100 

via het wifi-netwerk, dat de mobiele telefoons of andere mobiele apparaten kunnen zijn 

aangesloten op de Easy Home-airconditioner om de stand van de airconditioning te bewaken 

en te regelen na installatie van de Easy Home AMS APP. 

3. Parameter van Slimme Module SWM10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik 
4.1 Zorg ervoor dat zowel de airconditioner als de 

mobiele telefoon verbinding maken met dezelfde wifi-

hotspot wanneer u deze configureert. 

4.2 Airconditioners kunnen alleen worden bediend door 

APP wanneer deze is verbonden met dezelfde router als 

de mobiele telefoon. 

4.3 Ondersteunde apparaten: 

● Android-telefoon / tablet: 

(Vereist Android 4.4 of een latere versie.) 

Schakel uw telefoon in → Instellingen → Over apparaat 

→ Controleer de Android-versie; 

● iOS (iPhone / iPad / iPod Touch): 

(Vereist iOS7.0 of nieuwere versie.) 

Schakel uw iPhone → Instellingen → Algemeen → Info 

→ Controleer de huidige versie; 

4.4 Deze APP ondersteunt draadloze router die met 

WPA / WPA2 verbonden zijn met codering of geen 

wachtwoord. 5G draadloos router wordt nog niet 

ondersteund. 

4.5 Telefoongegevens worden gegenereerd bij het 

gebruik van 3G / 4G netwerk met de  mobiele telefoon. 

  

Zendfrequentie 

Zendvermogen 

Stroomvoorziening 

Bedrijfstemperatuur 

Luchtvochtigheid regeling 



Slimme APP handleiding 
5. Airconditioner toevoegen 
5.1 Raadpleeg de bedieningsstappen en methode voor het downloaden van APP in 

hoofdstuk 1 voor meer informatie. 

5.2 Airconditioner toevoegen. 

● Voer de volgende stappen uit om u te registreren voor Android systeem: 

1. Slimme Module-configuratie: 

Verbind de mobiele telefoon met de draadloze router, schakel de airco in, 

druk op de knop       van de afstandsbediening om de Wi-Fi-configuratie te starten. 

2. Druk op "airconditioner toevoegen" in de APP, kies "Nee / Weet ik niet" als dit de eerste 

start is. Volg de instructies in hoofdstuk 6, punt 1 Om een airconditioner toe te voegen, als 

het met Wi-Fi verbonden is geweest. 

3. Volg de interface-instructies, druk 2 seconden op de toets       van de afstandsbediening, 

de airconditioner schakelt dan naar de configuratiemodus en gebeuren de volgende drie 

dingen tegelijkertijd: 

◆ Na een lange pieptoon van de airconditioner hoort u nog een korte pieptoon. 

◆ De airconditioner geeft "A2" gedurende 3 seconden weer. 

◆ Het Wi-Fi-indicatielampje knippert eenmaal per seconde op het airconditionerpaneel. 

 

 
 

 

4. Wachten op APP voor het 

automatisch zoeken 

voor het configureren van de 

airconditioner. 

Klik om airconditioner op de te kiezen 

lijst. 

Opmerking: 

Naam van de airconditioner hotspot 

en wachtwoord vindt u in de 

linkerhoek van de binnenunit. 

Hotspot Naam: SkySAC _XXXX 

Hotspot-wachtwoord: 88888888 

  



Slimme APP handleiding 
 

5. Kies het Wi-Fi-netwerk, voer het wachtwoord in en druk op "verbinden" om verbinding te 

maken. Twee pieptonen van de airconditioner geven aan dat de verbinding tot stand is 

gekomen. Het airconditionerpaneel geeft gedurende 3 seconden "A3" weer, de APP wordt in 

werking gesteld en interface tegelijkertijd ook. 

 

 
 

De APP zal dit herinneren nadat de verbinding verbreekt. Controleer de APP-fout aan de 

hand van deze instructies: 

 Ondersteuning WPA / WPA2 draadloze router verbonden codering. 

 5G draadloze router wordt niet ondersteund. 

 Het wachtwoord mag niet langer zijn dan 8-32 tekens. 

  



Slimme APP handleiding 
● Voer de volgende stappen uit om de airconditioner te registreren voor een iOS-systeem: 

1. Slimme Module-configuratie: 

Verbind de mobiele telefoon met de draadloze router, schakel de airco in, 

druk op de knop      van de afstandsbediening om de Wi-Fi-configuratie te starten. 

2. Druk op "airconditioner toevoegen" in de APP, kies "Nee / Weet ik niet" als dit de eerste 

start is. Volg de instructies in hoofdstuk 6, punt 1 om een airconditioner toe te voegen, als de 

binnenunit verbonden is geweest met de Wi-Fi. 

3. Volg de interface-instructies, druk 2 seconden lang op de toets        van de 

afstandsbediening, Na een lange piep en een korte piep verschijnt de hotspot 

SkySAC_XXXX voor configuratie van airconditioner. 

De laatste 4 cijfers van de hotspotnaam van het  0-9 nummer en A-F Engelse letters 

samenstelling, de airconditioner gaat naar de configuratiestatus. 

De airconditioner gaat naar de configuratiemodus als de volgende drie dingen tegelijkertijd 

plaats vinden: 

 Na een lange pieptoon van de airconditioner hoort u nog een korte pieptoon. 

 De airconditioner geeft "A2" gedurende 3 seconden weer. 

 Het Wi-Fi-indicatielampje knippert eenmaal per seconde op het airconditionerpaneel. 

 

 
4. Wijzig de knop om te schakelen. 

5. Kies netwerknaam SkySAC _XXXX, voer het wachtwoord in: 88888888 

Verbind met het netwerk. 

  



Slimme APP handleiding 
6. Druk op ‘Terug’ om terug te keren naar APP. 

7. Druk op ‘volgende stap’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kies het netwerk en type het wachtwoord in. 

 

 
 

9. Druk om van netwerk te veranderen. 

10. Druk op ‘Terug’ om terug te gaan naar Easy Home AMS APP 

11. Wacht tot dat de configuratie gelukt is. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt 

de hoofdinterface geopend. 

Opmerking: Deze gebruikershandleiding heeft als doel om Skyworth_ac04 als het AC-

verbindingsnetwerk te maken. Wanneer u de airconditioner gebruikt, vervangt u 

Skyworth_ac04 door de werkelijke wifi-naam van je huis. 

  



Slimme APP handleiding 
6. Zoek de airconditioner in Wireless Local Area Network (WLAN) 
Als de airconditioner al verbinding heeft gemaakt met het WLAN, een nieuwe gebruiker met 

een andere mobiele telefoon die verbinding maakt met dezelfde WLAN kan de airconditioner 

vinden door de APP. Open de APP en selecteer "AC toevoegen" in het menu en ga naar de 

pagina zoals weergegeven in de afbeelding. Klik "Ja", de APP zoekt automatisch naar de 

airconditioner onder hetzelfde WLAN. Als de airconditioner met succes is gevonden, zal 

deze automatisch het bedieningsmenu openen. 

 

Opmerking: 

Als de airconditioner alleen binnen het WLAN wordt bestuurd (zonder verbinding met 

internet), maximaal twee mobiele apparaten kunnen tegelijkertijd worden ondersteund. Als 

de airconditioner via het WLAN wordt geregeld met internet of 3G / 4G mobiel netwerk, 

beperkt het niet het aantal mobiele apparaten. 

 

7. Operatie kennisgeving 
7.1 Hoofdbesturingsinterface  

① Aan / uit-knop 

Schakel de airconditioner in / uit. 

② Temperatuurzone 

Schuif omhoog en omlaag om de temperatuur in te stellen. 

③ Modusknop 

Druk hierop om de modus in te stellen zoals Automatisch      , 

Koelen      , Ontvochtigen       , Ventileren       of Verwarmen   . 

④ Slaapknop 

Druk op om naar de slaapmodus te gaan. 

⑤ Zwenk knop 

Druk op om de zwenk richting te veranderen. 

⑥ Ventilatorsnelheid knop 

Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid aan te passen. 

⑦ Licht AAN / UIT 

Druk op deze knop om het licht in of uit te schakelen. 

⑧ Het maanpictogram aan de rechterkant wordt weergegeven 

in 

de avond, wanneer het naar links beweegt 

geeft het zonpictogram voor overdag weer. 



⑨ Menuknop 

Druk op om andere toegevoegde airconditioners weer te geven en om een nieuwe 

airconditioner toe te voegen. 
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7.2 Menu-inhoud 

① Air Airconditioner toevoegen 

Zie hoofdstuk 5 "Airconditioner toevoegen". 

② Wijzig de naam 

Klik op het pictogram om de naam van de airconditioner te 

wijzigen. 

③ Druk lang op toegevoegde airconditioners om te 

verwijderen op Android APP. 

Schuif naar links om een airconditioner te verwijderen 

op iOS APP. 

④ Instellingen 

U kunt de hulpfunctie van de airconditioner instellen, 

upgrade de Smart module APP etc. 

⑤ Laatste versie 

Informatie over de huidige APP-versie.  

 

 

8. Problemen en oplossingen 
8.1 Vereiste voor gebruik 

● Draadloze router voor Wi-Fi-functie 

● Android 4.4 of hoger versie of iOS7.0 of hoger versie voor iPhone. 

Opmerking: verbind de router indien nodig met internet. 

 

8.2 Indien de airconditioner niet door APP kan worden bediend 

● Controleer of uw airconditioner met succes is aangesloten met het internet via een Wi-Fi 

hotspot. Als er een netwerkstoring optreedt, duurt dit enkele seconden voor de airconditioner 

om bedieningsgegevens te ontvangen na het voltooien van de APP-instelling door uw 

telefoon. 

● Controleer of uw mobiele telefoon succesvol is verbonden internet. 

● Als de airconditioner nog steeds niet door APP kan worden bediend in een soepele en 

stabiele netwerkconditie, neem dan contact op met een professional. 

 

8.3 Diagram van communicatie 

Het “communicatiepad” tussen de mobiele telefoon en de airconditioner: 

● Wanneer de mobiele telefoon en de (slimme) airconditioner op dezelfde draadloze router 

zijn aangesloten, is de verbinding zoals getoond in figuur 8.1 om de verbinding tot stand te 

brengen. 
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 Wanneer de mobiele telefoon en de airconditioner niet op dezelfde draadloze 

routerzijn aangesloten, kan de verbinding nog steeds worden bereikt zoals hieronder 

wordt getoond. 

 

 
 

8.4 Hoe airconditioner toe te voegen op APP 

U vindt de bedieningsstappen en de methode voor het toevoegen van airconditioner in 

hoofdstuk 5 of 6 voor meer details. 

8.5 Hoe de airconditioner op APP te verwijderen 

8.6 Methode voor het upgraden van APP-software 

Druk op de huidige versie in het menu, open de versie-update en de beschrijvingspagina en 

kies ervoor om de APP te upgraden volgens de inhoudspagina. 

 

8.7 WiFi-indicatielampje airconditioner knippert snel (knippert elke seconde). 

De Wi-Fi-module wordt geconfigureerd, zie punt 5 voor meer informatie. 

 

8.8 Wi-Fi-indicatielampje airconditioner knippert langzaam (eenmaal per 10 seconden 

knipperend). Wanneer het Wi-Fi-indicatielampje elke 10 seconden knippert, dan is de 

communicatie tussen ① en ② in Figuur 8.2 mislukt. 

● Controleer of de router en het netwerk normaal zijn en of het wachtwoord correct is. Het 

wordt aanbevolen dat u een mobiele telefoon gebruikt om de router te verbinden, om te 

bepalen of het kan worden verbonden met internet. Voeg airconditioner nogmaals toe als de 

router normaal is. 

● Als u bevestigt dat de verbinding van de routers SSID en het wachtwoord van de router 

correct is, en de airconditioner en mobiele telefoon werken allemaal naar behoren, start de 

airconditioner dan opnieuw op na stroomuitval, start de router opnieuw op, start APP 

opnieuw vanaf de telefoon om opnieuw proberen verbinding te maken. 
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8.9 Airconditioning blijft het niet doen 

A: De binnenunit ondersteunt geen 5G-router, ondersteunt alleen WPA / WPA2 versleutelde 

draadloze router. 

B: Te veel verbindingen, start de router opnieuw op. 

 

8.10 Airconditioner is offline 

Controleer of de airconditioner is aangesloten op de voeding, als het router 

netwerk normaal is. Als het netwerksignaal normaal is, moet u mogelijk enige tijd wachten. 

 

8.11 APP stopt abnormaal 

● Controleer of de iPhone-systeemversie iOS7.0 of hoger en Android-telefoon is 

systeemversie is 4.4 of hoger. 

● Als de versie aan de vereisten voldoet, maar het probleem nog steeds optreedt, neemt u 

contact op met ons voor verdere hulp. 

 

8.12 Betekenis van het Wi-Fi indicatielampje 

Wanneer het indicatielampje gaat branden: 

① Schakel de Wi-Fi functie in, het Wi-Fi-indicatielampje brandt, schakel de Wi-Fi functie uit, 

Wi-Fi-indicatielampje dooft. 

② Wanneer u naar de snelle configuratiefunctie gaat, knippert het Wi-Fi indicatielampje (3s 

tot 0,1s), als het lukt, stopt het Wi-Fi indicatielampje met knipperen, de Wi-Fi indicatielampjes 

branden allemaal. 

③ Wanneer de Wi-Fi-module en het internet worden verbroken, de Wi-Fi indicatielampjes 

knipperen dan elke 10 seconden (heldere 10 seconden van 0.1 seconden). 

 

Wanneer het indicatielampje is uitgeschakeld: 

Wi-Fi-lampje gaat uit, de Wi-Fi functie kan nog steeds worden bediend. 

 

8.13 Als de verbinding vaak verbreekt 

Controleer of er meer dan 2 sets mobiele apparaten zijn aangesloten via dezelfde 

Wi-Fi-router om de airconditioner te bedienen. 

Controleer of de het signaal niet geblokkeerd wordt en de netwerkverbinding 

kwaliteit is goed. 

Als het signaal deels geblokkeerd wordt, is de netwerkcommunicatiesnelheid erg 

langzaam, het is gemakkelijk om de vertraging of niet in werking treden te voorkomen. 

 

9. Probleemfeedback 
Neem contact met ons op als er een probleem optreedt tijdens het gebruik van de 

airconditioner en/of de APP. Uw constructieve opmerkingen kunnen ons helpen onze 

producten en service te verbeteren. 

  



Binnenunit adres navraag 
Als het matcht met de MULTI-S buitenunit, als units een storing hebben en nodig hebben om 

het adres voor onderhoud te vragen, is de stap als volgt: 

Richt de afstandsbediening op het de display van de binnenunit, druk op "Light" en "-" 

knoppen op tegelijkertijd voor 3seconden, dan zal het binnenunitadres (1 ~ 5) gedurende 3 

seconden worden weergegeven. 

 

Schoonmaken en onderhoud 

 Waarschuwing 
■ Schakel de airconditioner uit en koppel de stroom los voordat u de schoonmaakt 

airconditioner om elektrische schokken te voorkomen. 

■ Was de airconditioner niet met water om elektrische schokken te voorkomen. 

■ Gebruik geen vluchtige vloeistof om de airconditioner te reinigen. 

 

Reinig het oppervlak van de binnenunit 
Als het oppervlak van de binnenunit vies is, raden wij u aan om een zachte droge of vochtige 

doek te gebruiken om de binnenunit af te nemen. 

Opmerking: 

Verplaats het paneel niet als u het aan het schoonmaken. 

 

Het schoonmaken van het filter 

1 Open het paneel 

Maak het paneel open zoals het afgebeeld wordt in de afbeelding hieronder:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Haal het filter er uit 

Haal het filter er uit zoals afgebeeld hieronder in de afbeelding: 

 

  



Schoonmaken en onderhoud 
3 Schoonmaken filter 

Gebruik een stofvanger of water om het filter schoon te maken. 

Als het filter erg vuil is, gebruik dan water (onder 45 ° C) om het 

schoon te maken, en zet het dan op een schaduwrijke en koele 

plek om te drogen. 

 

4 Terugplaatsen van het filter 

Plaats het filter terug en doe dan het paneel weer nauwsluitend weer dicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 

 Het filter moet om de drie maanden worden schoongemaakt. Als er veel stof in de 

ruimte aanwezig is waar de binnenunit hangt, is vaker schoonmaken aan te raden. 

 Raak na het verwijderen van het filter de vinnen niet aan om letsel te voorkomen. 

 Gebruik geen vuur of föhn om het filter te drogen om vervorming of brandgevaar te 

voorkomen. 

 

Controle voordat gebruik-seizoen begint 
1. Controleer of luchtinlaten en luchtuitlaten niet geblokkeerd zijn. 

2. Controleer of de luchtschakelaar, stekker en stopcontact in goede staat zijn. 

3. Controleer of het filter schoon is. 

4. Controleer of de afvoerleiding is niet beschadigd. 

 

Controle na het gebruik-seizoen 
1. Koppel de voeding los. 

2. Reinig het filter en paneel van de binnenunit. 

 

Opmerking: 

1. De meeste verpakkingsmaterialen zijn recyclebare materialen. Gooi ze weg in een 

geschikte recycling-afvalbak. 

2. Neem contact op met de plaatselijke dealer of consultant als u de airconditioner wilt 

weggooien, neem dan contact op meet het servicecentrum voor de juiste 

verwijderingsmethode. 

  



Storingen 
Controleer onderstaande items voordat u om onderhoud vraagt. Als de storing nog steeds 

niet kan worden verholpen neem dan contact op met de plaatselijke dealer of een 

professional. 

Storing Reden Oplossing 

 Zijn er 
spanningsschommelingen 
geweest? 

Verwijder de spanning van 
het apparaat en wacht 
tenminste 180 sec. voor u 
de unit weer inschakelt 

 Is de afstandsbediening 
buiten het maximale 
afstandsbereik?  

 
De maximale afstand is 8m. 

De binnen unit ontvangt het 
signaal van de 
afstandsbediening niet 

Is de afstandsbediening 
correct op de infrarood 
ontvanger gericht? 

Verplaats de 
afstandsbediening en 
probeer het opnieuw 

  
Is het display afwijkend? 

Controleer de batterijen en 
vervang ze in dien nodig 

 Lijkt de afstandsbediening 
correct te zijn geplaatst, 
maar de unit ontvangt het 
signaal niet? 

 
Neem contact op met de 
leverancier 

 Zijn er obstakels tussen de 
afstandsbediening en de 
ontvanger 

 
Verwijder de obstakels 

  
Zijn er TL-lampen 

aanwezig? 

Plaats de afstandsbediening 
dichter bij de ontvanger. 
Schakel de Tl verlichting uit 
en probeer het opnieuw 

 Luchttoevoer of –inlaat is 
geblokkeerd 

Verwijder eventuele 
obstakels 

Er komt geen lucht uit de 
unit 

In de verwarmingsmodus is 
de ingestelde temperatuur 
bereikt 

Nadat de ingestelde 
temperatuur is bereikt, stopt 
de unit de ventilator 

  
De unit is net ingeschakeld 
in verwarmingsmodus 

Om koude luchtstromen te 
voorkomen, wordt ventilatie 
alleen geactiveerd wanneer 
de warmtewisselaar 
voldoende heet is 

 Is de stroom uitgevallen Wacht tot het hersteld is 

 Zit de stekker los Dit controleren en herstellen 

De unit werkt niet Is de werkschakelaar of de 
zekering uitgeschakeld 

Laat de storing controleren 
en herstellen 
doorgekwalificeerd 
personeel 

 Is de elektrische bedrading 
beschadigd 

Laat de bedrading herstellen 
doorgekwalificeerd 
personeel 

 is er een sterke toename 
van de spanning 

Verwijder de spanning van 
het apparaat en wacht 
tenminste 180 sec. voor u 
de unit weer inschakelt 

 Kloppen de instellingen van 
de afstandsbediening 

Dit controleren 



Storingen 
 
De unit blaast vochtige lucht 
uit 

Zijn de 
omgevingstemperatuur en 
de luchtvochtigheid hoog? 

Het is een natuurlijk 
fenomeen. Naarmate de 
temperatuur en vochtigheid 
afnemen neemt het 
fenomeen af 

De gewenste temperatuur 
kan niet worden gewijzigd 

Staat de unit op AUTO 
modus? 

De gewenste temperatuur 
kan niet worden gewijzigd in 
de AUOT modus, wijzig de 
instellingen 

 Is een temperatuur buiten 
het regelbereik vereist? 

Set temperatuur bereik:  
16 C – 30C (zie pagina 13) 

Koeling of verwarming is 
niet effectief 

Voedingsspanning te laag? Controleer 

 Vies filter? Controleer en reinig  
(zie pagina 14) 

 De ingestelde temperatuur 
bereikt? 

Controleer 

 Zijn er openstaande deuren, 
ramen, warmtebronnen of 
koudebruggen?? 

Controleer 

Nare geur Droge sifon in condens 
afvoer 

Vul de afvoer met een 
beetje water 

Het apparaat wordt 
plotseling ingeschakeld 

Mogelijke interventies zoals 
stroompieken of onweer, 
magnetische golven 

Verwijder de spanning van 
het apparaat en schakel het 
in na minstens 180 sec. 

Er komt stoom uit de 
buitenunit 

Is de verwarmingsmodus 
actief? 

Tijdens het ontdooien is dit 
een normaal verschijnsel 

Gorgelend geluid uit de unit Is het apparaat net 
ingeschakeld? 

Binnen in de wisselaar is er 
een toestandsverandering 
van de vloeistof. Het is een 
normaal verschijnsel, vooral 
onmiddellijk na de 
ontsteking. 

Krakend geluid uit de unit Is het apparaat net in- of 
uitgeschakeld? 

Het geluid wordt veroorzaakt 
door het uitzetten van de 
componenten, dit gebeurd 
vooral in de 
warmtepompmodus. 

 

  



Storingen 
Storing codes 
Wanneer de status van de airconditioner abnormaal is, knippert de temperatuurindicator op 

de binnenunit display met bijbehorende foutcode. Raadpleeg de onderstaande lijst voor 

identificatie van de foutcode. Onderstaande foutcodes zijn slechts gedeeltelijke foutcodes. 

Raadpleeg de foutcodelijst in de onderhoud handleiding voor meer informatie. 

Storingscode Het op te lossen probleem De oplossing 

CL Filter wordt geblokkeerd door vuil Schakel uit, maak filter 
schoon. Als het filter niet 
vies is, schakel de 
airconditioning uit voor 2 
seconden en start opnieuw 
op, de code zal automatisch 
weg zijn. 

E1 Oververhitting Schakel de airconditioning 
uit, start opnieuw op na 5 
minuten, als de code 
opnieuw verschijnt na een 
paar minuten neem dan 
contact op met een 
professional. 

E2 Overstroom Schakel de airconditioning 
uit, start opnieuw op na 5 
minuten, als de code 
opnieuw verschijnt na een 
paar minuten neem dan 
contact op met een 
professional. 

L0 Jumper defect Haal de plug er uit, start 
opnieuw op na 10 
seconden, als de code 
opnieuw verschijnt na een 
paar minuten neem dan 
contact op met een 
professional. 

L1 PG motor (binnenin) ‘nulpunt’ bereikt 
detectiecircuit storing 

Schakel de airconditioning 
uit, start opnieuw op na een 
paar seconden, als de code 
opnieuw verschijnt na een 
paar minuten neem dan 
contact op met een 
professional. 

L2 Geen signaal terug van de ventilator van de 
binnenunit 

Schakel de airconditioning 
uit, start opnieuw op na een 
paar seconden, als de code 
opnieuw verschijnt na een 
paar minuten neem dan 
contact op met een 
professional. 

  



L3/L6 Communicatie storing Schakel de unit uit, start 
opnieuw op na 10 
seconden, controleer de 
communicatie kabel van de 
binnenunit en de buitenunit, 
schakel dan de unit in. 

U0 Kort/open circuit van de binnenunit 
omgevingssensor. 

Schakel de unit uit, start 
opnieuw op na 10 
seconden, als de code 
opnieuw verschijnt neem 
dan contact op met een 
professional. 

U1 Kort/open circuit van de binnenunit 
buissensor. 

Schakel de unit uit, start 
opnieuw op na 10 
seconden, als de code 
opnieuw verschijnt neem 
dan contact op met een 
professional. 

U6 Vloeistofpijp temperatuur sensor storing Schakel de unit uit, start 
opnieuw op na 10 
seconden, als de code 
opnieuw verschijnt neem 
dan contact op met een 
professional. 

U7 Gaspijp temperatuur sensor storing Schakel de unit uit, start 
opnieuw op na 10 
seconden, als de code 
opnieuw verschijnt neem 
dan contact op met een 
professional. 

PC Modus conflict De modus van deze 
binnenunit is in strijd met 
andere binnenunits, schakel 
andere binnenunits uit of 
verander de modus in niet-
conflicterende modus. 

 

Als er andere foutcodes zijn, neem dan contact op met een professional voor service. 

  



Veiligheidswerkzaamheden 
Vereiste kwalificaties voor installatie en onderhoud 
Alle werknemers die koelsystemen installeren, moeten een geldige F-gassen certificering 

hebben die is uitgegeven door de bevoegde autoriteit, en in aanmerking komen voor de 

behandeling van het koelsysteem dat door deze sector wordt erkend.  Als een andere 

technicus nodig is voor het onderhoud en de reparatie van het apparaat, moeten deze worden 

gecontroleerd door de persoon die gekwalificeerd is voor het gebruik van het brandbare 

koelmiddel. 

 

Opmerkingen over installatie  
1. Het is niet toegestaan de airconditioner te gebruiken in een ruimte waar brand is 

opgetreden.   

2. Boren van gaten of verbranden van de verbindingspijp is niet toegestaan.   

3. De airconditioner moet worden geïnstalleerd in een ruimte die de minimale oppervlakte 

garandeert, de minimale oppervlakte wordt weergegeven in tabel 1,  

4. Verplichting om na installatie op lekken te controleren.  

Tabel 1: minimale grondoppervlakte (m²)  
 
 

Gasvulling 
(KG) 

< 
1.2 

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 

Minimale Vloer unit / 14.5 16.8 19.3 22.0 24.8 27.8 31.0 34.4 37.8 41.5 45.4 49.4 53.6 

grond- Raam 
units 

/ 5.2 6.1 7.0 7.9 8.9 10.0 11.2 12.4 13.6 15.0 16.3 17.8 19.3 

oppervlakte Wand 
units 

/ 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.5 6.0 

(m²) Plafond 
units 

/ 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 

 

Onderhoudsinstructies 
Controleer of het installatiegebied en het kameroppervlak voldoet aan de vereisten op 

het etiket.  

- Het is verplicht om te werken in omgevingsomstandigheden die de fabrieksgegevens 

en de gegevens op het etiket respecteren.  

Controleer of de installatieruimte goed geventileerd is.   

- Goede ventilatie is essentieel om de veiligheid tijdens de installatie te garanderen. 

Controleer op vuurbronnen of mogelijke vuurbronnen.   

- De open vlam is tijdens onderhoud verboden in de kamer;  en de melding "niet roken" 

moet worden opgehangen.  

Controleer of het etiket van het apparaat in goede staat is.   

- Vervang het onleesbare label. 

 

 

 
 

 

 



Veilig werken met brandbaar koudemiddel 
Lassen 
Als u tijdens het onderhoud de leidingen van het koelsysteem moet snijden of lassen, volg 

dan de onderstaande stappen: 

1. Schakel de unit uit en verbreek de stroom toevoer. 

2. Verwijder het koudemiddel. 

3. Vacumeer de unit. 

4. Reinig de leidingen met N2 gas. 

5. Snijden of lassen 

6. Rond we werkzaam heden af 

Het koudemiddel moet worden gerecycled in een speciale gasfles, Zorg ervoor dat er geen 

open vuur is in de buurt van de uitlaat van de vacuümpomp en dat deze goed geventileerd 

is. 

 

De unit vullen met koudemiddel 
1. Gebruik apparatuur speciaal gespecialiseerd voor R32, zorg ervoor dat het niet 

vervuild wordt door andere koudemiddelen. 

2. De gasfles moet altijd rechtop worden gehouden tijdens het met het koudemiddel 

vullen van de unit. 

3. Plak de ingevulde kenplaat op de unit. 

4. Niet over vullen. 

5. Voer een lekdetectie uit nadat het vullen is voltooid, herhaal dit nogmaals zodra 

apparatuur is afgekoppeld. 

Veiligheidsinstructies voor transport en opslag 
1. Gebruik de ontvlambare gasdetector om te controleren voordat u de container opent 

en uitlaadt 

2. Er mogen geen vuurbronnen in de buurt zijn en er mag niet worden gerookt. 

3. Volg de lokale regels en wetten. 

  



Installatie tekening 

 

Gereedschap 
1 Hoogte meter 2 Schroevendraaier 3 klop boormachine 

4 boor kop 5 tromp set 6 ring sleutel 

7 steeksleutel 8 pijpsnijder 9 lek detector 

10 Vacuümpomp 11 Druk meter 12 universele meter 

13 inbussleutel 14 meetlint  

 

Kiezen van de locatie 
Basis vereiste 

Installatie van het apparaat op de volgende plaatsen kan storingen veroorzaken. Als dit 

onvermijdelijk is neem dan contact op met de leverancier 

1. Een plaats met sterke warmtebronnen, dampen, ontvlambaar of explosief gas of 

vluchtige voorwerpen die zich in de lucht verspreiden. 

2. Een plaats met hoogfrequente apparaten (zoals lasapparaat, medische apparatuur) 

3. Een plaats dichtbij het kustgebied. 

4. Een plaats met olie of dampen in de lucht. 

5. Een plaats meet gezwaveld gas. 

6. Andere plaatsen met speciale omstandig heden. 

7. De unit mag niet in een was- of douche ruimte worden geïnstalleerd. 

  

Ruimte tot de muur 
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Installatie voorbereiden 
Binnenunit 
1. Er moet geen obstructie zijn in de buurt van de luchtinlaat en luchtuitlaat. 

2. Kies een plaats waar het condenswater gemakkelijk weg kan lopen en geen invloed heeft 

andere mensen. 

3.Kies een plaats die handig is om de buitenunit aan te sluiten en in de buurt van een 

stopcontact. 

4.Kies een plaats die buiten het bereik van kinderen ligt. 

5.De plaats moet bestand zijn tegen het gewicht van de binnenunit en zal het geluid niet 

verhogen en trillingen. 

6.Het apparaat moet 2,5 m boven de vloer worden geïnstalleerd. 

7. Installeer de binnenunit niet direct boven een elektrische apparaat. 

8. Probeer uit de buurt te blijven van fluorescentielampen. 

 

Veiligheidsmaatregelen 
1. U bent verplicht de elektrische veiligheidsvoorschriften te volgen bij het installeren 

van het apparaat. 

2. Werk volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en gebruik daarom 

gekwalificeerde kabels en werkschakelaars. 

3. Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met de eis van de airconditioning, instabiele 

voeding of onjuiste bedrading kan storingen veroorzaken. Installeer de juiste kabels 

voordat u de airconditioner aan zet. 

4. Zorg ervoor dat de stroom toevoer is verbroken voordat u verder gaat met 

werkzaamheden die verband houden met elektriciteit en veiligheid. 

5. Let op dat de stroomdraad, de neutrale draad en de aarde draad juist op het 

stopcontact correct worden aangesloten. 

6. De stroom toevoer mag pas weer aangesloten worden als de installatie volledig is 

afgerond. 

7. Als het netsnoer is beschadigd moet dit vervangen worden door een gekwalificeerd 

persoon om gevaar te voorkomen. 

8. De temperatuur van het koelblok kan erg hoog worden, let goed op dat de 

stuurstroomkabel uit de buurt blijft van de koperen buizen. 

9. Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale 

bedradingsvoorschriften. 

10. Installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de F-

gassen regeling en alleen door bevoegd personeel. 

11. Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met 

een vloeroppervlakte groter dan “X”m² (zie tabel 1) 

 

Let op dat het apparaat is gevuld met koudemiddel R32. Onjuiste 

behandeling van het apparaat brengt het risico met zich mee van ernstige 

schade aan mens en materiaal. Details over dit koudemiddel vindt u in het 

hoofdstuk “koudemiddel” 

 

 

 

 



 

Installatie voorbereiden 
Aardingsvereisten 
1. De airconditioner is het eerste klas elektrische apparaat. Het moet goed geaard zijn op 

een gespecialiseerd aardingsapparaat door een professional. Zorg ervoor dat het altijd 

effectief geaard is, anders kan dit een elektrische schok veroorzaken. 

2. De geelgroene draad in de airconditioner is de aardingsdraad, die niet voor andere 

doeleinden kan worden gebruikt. 

3. De aardingsweerstand moet voldoen aan de nationale voorschriften voor elektrische 

veiligheid. 

4. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is. 

5. De meerpolige scheidingsschakelaar met een contactscheiding van ten minste 3 mm in 

alle polen moet worden aangesloten in vaste bedrading. 

Veiligheidsmaatregelen voor installeren en verplaatsten 

van de unit 
Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te verzekeren. 

  LET OP 

 

1. Zorg erbij  het installeren of verplaatsen voor dat het koudemiddel circuit vrij 

van lucht of andere stoffen dan het gespecificeerde koudemiddel blijft. 

- Elke aanwezigheid van lucht of andere stoffen dan het gespecificeerde koudemiddel 

in het koudemiddel circuit zal schade aan de compressor veroorzaken.  

2. Vul bij het installeren of na het verplaatsen van de unit de unit alleen af met het 

op het type plaatje genoemd koudemiddel. 

- Dit kan een abnormale werking, mechanische storingen of zelfs een 

veiligheidsongeval veroorzaken  

3. Wanneer het koudemiddel moet worden teruggewonnen tijdens het verplaatsen 

of repareren van de unit moet u ervoor zorgen dat de unit in koelmodus draait. 

Sluit aan de hogedruk zijde de klep (vloeistofklep) volledig af, ongeveer 30-40 

seconden later sluit u vervolgens de klep aan de lagedruk zijde (gasklep) 

volledig af. Stop onmiddellijk het apparaat en verbreek de stroom toevoer. 

Houd er rekening mee dat de tijd voor het terugwinnen van het koudemiddel 

niet langer dan 1 minuut mag zijn. 

- Als de tijd om het gas terug te winnen te lang duurt kan er lucht worden ingezogen en 

kan de compressor defect gaan. 

4. Zorg ervoor dat na het terugwinnen van het koudemiddel de gas- en vloeistof 

kleppen volledig zijn gesloten en de stroomtoevoer is verbroken voordat u de 

verbindingsleidingen losmaakt. 

- Als de compressor begint te draaien wanneer de afsluiter in open staat en de 

verbindingspijp nog niet is aangesloten, wordt er lucht aangezogen en kan de 

compressor defect gaan 

5. Zorg er bij het installeren van de unit voor dat de verbindingsleiding goed is 

aangesloten voordat de compressor begint te werken.   

- Als de compressor begint te draaien wanneer de afsluiter in open staat en de 

verbindingspijp nog niet is aangesloten, wordt er lucht aangezogen en kan de 

compressor defect gaan 



6. Het is verboden om het apparaat te installeren op een plek waar corrosief gas 

of ontvlambaar gas kan zijn gelekt.   

- Als er gas rond het apparaat lekt, kan dit explosie en andere ongelukken veroorzaken 

7. Gebruik geen verlengsnoeren voor elektrische verbindingen.   

- Als de elektrische kabel niet lang genoeg is, neem dan contact op met een erkend 

servicecentrum en vraag om een geschikte elektrische kabel.  Slechte verbindingen 

kunnen leiden tot elektrische schokken of brand 

8. Gebruik de gespecificeerde soorten kabels voor elektrische verbindingen 

tussen de binnen- en buitenunits.  zet de draden stevig vast zodat deze geen 

spanningsverlies op kunnen lopen. 

- Elektrische draden met onvoldoende capaciteit, verkeerde draadverbindingen en 

onveilige draadaansluitingen kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken. 

  



Installeren van de binnenunit 
Stap 1: Installatielocatie kiezen 

Beveel de installatielocatie aan bij de afnemer en bevestig deze vervolgens bij de afnemer. 

 

Stap 2: Installeer het wandmontageframe 

1. Hang het wandmontageframe aan de muur; pas het aan in horizontale positie met het 

niveau meter en wijs vervolgens op de schroefgaten in de muur. 

2. Boor de schroefbevestigingsgaten in de muur met een klopboormachine (de specificatie 

van de boorkop moet hetzelfde zijn als het plastic expansiedeeltje) en vul vervolgens de 

plastic expansie deeltjes in de gaten. 

3. Bevestig het wandmontageframe aan de muur met tapschroeven (ST4.2X25TA) en 

controleer vervolgens of het frame stevig is bevestigd door aan het frame te trekken. Als het 

plastic expansiedeeltje los zit, boor dan nog een bevestigingsgat in de buurt. 

 

Stap 3: Open het leidinggat 

1. Kies de positie van het leidinggat volgens de richting van de uitlaatpijp. De positie 

van het leidinggat moet iets lager zijn dan het op de muur gemonteerde frame, zoals 

hieronder weergegeven. 

 
 

2. Open een leidinggat met een diameter van Φ55 / Φ70 op de geselecteerde 

uitlaatpijppositie. Om de afvoer soepel te laten verlopen, schuift u het leidinggat op de muur 

iets naar beneden naar de buiten zijde met het verloop van 5-10 °. 

 

Opmerking: 

 Besteed aandacht aan stofpreventie 

en zorg voor relevante veiligheid 

maatregelen bij het openen van het 

gat. 

 De plastic expansiedeeltjes worden 

niet meegeleverd en moeten zelf 

worden aangeschaft. 

  



Installeren van de binnenunit 
 

Stap 4: Afvoerpijp 

1. De buis kan naar rechts,    2. Wanneer u ervoor kiest om de leiding naar  

rechts naar achter of links bewegen.      buiten te laten leiden via de linker- of 

                rechterkant, snijd dan het bijbehorende gat in 

                de behuizing.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5: Sluit de pijp van de binnenunit aan 

1. Richt de pijpverbinding op de overeenkomstige 

aanzuigventiel. 

2. Draai de wartelmoer met de hand vast.  

3. Pas de koppelkracht aan door het volgende te 

volgen op deze pagina. Plaats de steeksleutel op de 

buisverbinding en plaats de momentsleutel op de 

wartelmoer. Draai de wartelmoer vast met een 

momentsleutel. 

 

 

4. Wikkel de pijp in het isolatiemateriaal en de verbinding van de verbindingspijp in met 

isolerende pijp en wikkel het dan met tape. 

  



Installeren van de binnenunit 
Stap 6: Installeer de afvoerslang 

1. Sluit de afvoerslang aan op de uitlaatpijp van de binnenunit. 

2. Bind de verbinding af met tape. 

 

 

 

 

 

 

 Voeg een isolatiebuis toe aan de afvoerslang om condensatie te voorkomen. 

 De plastic expansiedeeltjes worden niet meegeleverd. 

 

Stap 7: Draden van de binnenunit aansluiten 

1. Open het paneel, verwijder de schroef op het bedradingsdeksel en verwijder het deksel. 

 
2. Laat het stroomaansluitdraad door het kabelgat aan de achterkant van de binnenunit gaan 

en trek het dan uit de voorkant. 

3. Verwijder de draadklem, sluit de stroomaansluitdraad aan op de bedradingsklem volgens 

De overeenkomende kleur; draai de schroef vast en bevestig vervolgens de 

stroomaansluiting met draadclip. 

4. Plaats het bedradingsdeksel terug en draai vervolgens de schroef vast. 

5. Sluit het paneel. 

Opmerking: 

● Alle draden van binnenunit en buitenunit moeten door een professional worden 

aangesloten. 

● Neem contact op met de leverancier voor een nieuw snoer als de lengte van de 

voedingskabel onvoldoende is. Trek her draad er niet zelf uit. 

● Voor de airconditioner met stekker moet de stekker bereikbaar zijn na het voltooien van de 

installatie. 

● Voor de airconditioner zonder stekker moet een luchtschakelaar in de leiding worden 

geïnstalleerd. 

De luchtschakelaar moet meerpolig zijn en de afstand tussen de contacten moet groter zijn 

dan 3 mm. 

  



Installeren van de binnenunit 
 

Stap 8: Buis inbinden 

1. Bind de verbindingspijp, het netsnoer en de afvoerslang met de band samen in. 

2. Bewaar een bepaalde lengte van de afvoerslang en het netsnoer voor installeren bij het 

inbinden. Wanneer u in zekere mate bindt, houdt u het stroomdraad apart en vervolgens ook 

de afvoerslang. 

 

3. Bind ze gelijkmatig. 

4. De vloeistofleiding en de gasleiding moeten aan het einde afzonderlijk worden gebonden. 

Opmerking: 

 Het netsnoer en de besturingsdraad kunnen niet worden gekruist of ingewikkeld. 

 De afvoerslang moet onderaan worden gebonden. 

 

Stap 9 Binnenunit ophangen 

1. Plaats de gebonden pijpen in de muurpijp en laat ze door het gat in de wand gaan. 

2. Hang de binnenunit op aan het wandmontageframe. 

3. Vul de opening tussen de pijpen en het gat in de wand met afdichtmateriaal. 

4. Bevestig de muurpijp. 

5. Controleer of de binnenunit stevig is geïnstalleerd en aan de muur is gesloten. 

 

 

 Buig de afvoerslang niet te veel om blokkering te voorkomen. 

  



Installeren van de binnenunit 
 

Opmerking: 

 De doorvoerwandhoogte van de afvoerslang mag niet hoger zijn dan het gat van de 

uitlaatpijp van de binnenunit 

 De waterafvoer kan niet in water worden geplaatst om soepel af te voeren. 

 
 

Schuif de afvoerslang iets naar beneden. De afvoerslang kan niet worden gebogen of 

verhoogd etc. 

 
  



Controle na het installeren 
Te controleren items Mogelijke storing 

Is het apparaat stevig geïnstalleerd? Het apparaat kan vallen, trillen of geluid 
maken. 

Heb je de lektest voor koudemiddel 
gedaan? 

Het apparaat kan onvoldoende koel- 
(verwarmings-) capaciteit leveren. 

Is de warmte-isolatie van de pijpleiding 
voldoende? 

Dit kan condensatie en druipend water 
veroorzaken. 

Wordt het water goed afgevoerd? Dit kan condensatie en druipend water 
veroorzaken. 

Komt de spanning van de voeding overeen 
op het voltage aangegeven op het 
typeplaatje? 

Dit kan defecten of schade aan de 
onderdelen veroorzaken. 

Is de elektrische bedrading en pijpleiding 
correct geïnstalleerd? 

Dit kan defecten of schade aan de 
onderdelen veroorzaken. 

Is het apparaat veilig geaard? Dit kan elektrische lekkage veroorzaken. 

Voldoet het netsnoer aan de specificaties? Dit kan defecten of schade aan de 
onderdelen veroorzaken. 

Is er een obstructie in de luchtinlaat en/of 
uitlaat? 

Het apparaat kan onvoldoende koel- 
(verwarmings-) capaciteit leveren. 

Eventueel aanwezig stof is verwijderd? Dit kan defecten of schade aan de 
onderdelen veroorzaken. 

De gasklep en vloeistofklep van 
verbindingspijp zijn helemaal open? 

Het apparaat kan onvoldoende koel- 
(verwarmings-) capaciteit leveren. 

 

  



De werking testen 
 

1. Voorbereiding om de werking te testen 

 De klant keurt de airconditioner goed. 

 Geef de belangrijke opmerkingen over de airconditioner aan de klant op. 

2. Testmethode 

 Sluit de stroom aan, druk op de ON / OFF-knop op de afstandsbediening om de 

werking te starten. 

 Druk op de MODE-knop om Automatisch, Koelen, Ontvochtigen, Ventileren en 

Verwarmen te selecteren om te controleren of de werking normaal is of niet. 

 Als de omgevingstemperatuur lager is dan 16 ° C, kan de airconditioner niet beginnen 

met koelen. 

 

3. Als de buitenunit overeenkomt, om na het installeren de werking te testen 

moet u de units inschakelen na het installeren. 
 

De stappen van de testwerking zijn als volgt: 

 

A: Gebruik de afstandsbediening om de koelmodus te selecteren en de temperatuur in te 

stellen op 16 ℃. Richt op de binnenunit, druk binnen 5 sec op "+, -, +, -, +, -" en vervolgens 

verschijnt er op de display van de binnenunit "LL" met een lange toon. Dit geeft aan dat de 

units beginnen te werken. 

 

B: De testwerking is voltooid wanneer het de display van de binnenunit een temperatuur 

weergeeft in plaat van “LL”. 

 

C: Als de display van de binnenunit "PA" toont en de buitenunit stopt tijdens de test, heeft de 

installatie een storing, controleer de kabelverbinding en de pijpverbinding van het koelmiddel. 

Herstel de mogelijke fout en begin opnieuw te testen. 

 

Opmerking: Alle units kunnen regulier werken totdat ze de test hebben voltooid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@western.nl 

western.nl 

+31 33 2477800 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@western.nl

