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  5. WERKING 

 
5.1 VAN HET BEDIENINGSPANEEL 

 

 

5.2 AFSTANDSBEDIENING 

Verwijder de isolatie van de batterij voor gebruik. 

Timer Speed

High

Low

Cool

Dry

Mode
Fan

6 7 5 8 9

4

3 2 1

High

Low

Timer Power

Sleep

Heat Fan

Down

Up COOL

Dry

C/ F
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5.3 FUNCTIETOETSEN EN INDICATOREN 

 
1. 

 
Druk om het apparaat aan en uit te zetten. 

 
2. 

 
MODE 

Knop om MODE (stand) te kiezen. Druk om te 

kiezen tussen koelen, verwarmen, ventileren 

en drogen. 

3. Indicatoren 
LED voor de vier verschillende standen die 

worden geselecteerd door drukken op de 

MODE knop. 

 
4. 

 
UP 

 

 

5. Indicatoren 
Toont de snelheid van de ventilator (hoog - 

laag) 

6. Timer 
Stelt een tijd in voor het automatisch starten of 

stoppen van het apparaat. 

 
7. 

 
Fan 

Druk op om de ventilatorsnelheid te 

wijzigen tussen HIGH en LOW 

8. 

 

Geeft de timerinstelling en de 

kamertemperatuur weer. 

9. Down 
 

Power

Digitaal

Beeld-scherm

Verlaging van de gewenste temperatuur 

(16 ~ 32⁰C) of de timerinstelling.

Verhoging van de gewenste temperatuur 

(16℃~ 32℃) of timerinstelling.
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5.4 Bediening

5.4.1. Aan en uit

Druk op de POWER knop om de airconditioner aan of uit te zetten.

De standaardinstelling van het apparaat is FAN.

Druk op de MODE knop om de gewenste stand te selecteren.

Druk nogmaals op POWER om het apparaat uit te schakelen.

5.4.2. Functies

Het apparaat heeft vijf standen:
koelen (COOL), verwarmen (HEAT), ventileren (FAN), drogen (DRY) en 
nachtstand.

A. Koelen

Selecteer de koelstand om de temperatuur in de ruimte te verlagen.

Druk herhaaldelijk op de MODE-knop totdat de indicator "COOL" voor 
de koeling oplicht.

Druk op de toets UP/DOWN om de temperatuur op het beeldscherm 
aan te passen. De temperatuur kan worden aangepast in een bereik 
tussen 16 en 32°C.

Druk herhaaldelijk op de SPEED-knop voor de verandering van de 
ventilatorsnelheid tot dat de indicator van de gewenste snelheid 
oplicht.

Om de richting van de horizontale luchtstroom te regelen, dient u het 
binnenrooster met de hand te verstellen.

OPMERKING: De airconditioning stopt als de kamertemperatuur lager is 
dan de gekozen temperatuur.
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B. Verwarmen (alleen optioneel voor het toestel met 

verwarmingsfunctie) 

Druk herhaaldelijk op de MODE-knop totdat de indicator "HEAT" 

oplicht. 

Druk op de toets UP/DOWN om de gewenste temperatuur (hoger 

dan kamertemperatuur) op het beeldscherm aan te passen.  De 

ventilatorsnelheid kan niet worden gekozen. 

OPMERKING: De afvoerslang moet worden aangesloten op het apparaat 

voor continue gebruik. 

C. Ventilator 

Druk herhaaldelijk op de MODE-knop totdat de indicator "FAN" voor 

de ventilatie oplicht. 

In de ventilatiemodus wordt de lucht in de ruimte gecirculeerd, maar 

niet gekoeld. 

Druk herhaaldelijk op de SPEED-knop om uit 4 verschillende 

ventilatorsnelheden te kiezen. 

D. Drogen 

Druk op de MODE-knop op het bedieningspaneel of de 

afstandsbediening en de indicator voor de DRY stand licht op. De 

ventilatorsnelheid kan niet worden gekozen. De gebruiker moet de 

afvoerslang aansluiten op de afvoer aan de onderkant van het 

apparaat. 

OPMERKING: In deze stand wordt automatisch de lage ventilatorsnelheid 

gekozen en kan deze niet worden veranderd. 

E. Nachtmodus (deze functie kan alleen worden

met de afstandsbediening) 

De nachtstand kan worden geactiveerd voor koelen en verwarmen.

(alleen optioneel voor het toestel met 

knop totdat de indicator "HEAT" 

Druk op de toets UP/DOWN om de gewenste temperatuur (hoger 

dan kamertemperatuur) op het beeldscherm aan te passen.  De 

De afvoerslang moet worden aangesloten op het apparaat 

knop totdat de indicator "FAN" voor 

In de ventilatiemodus wordt de lucht in de ruimte gecirculeerd, maar 

knop om uit 4 verschillende 

knop op het bedieningspaneel of de 

afstandsbediening en de indicator voor de DRY stand licht op. De 

gekozen. De gebruiker moet de 

afvoerslang aansluiten op de afvoer aan de onderkant van het 

OPMERKING: In deze stand wordt automatisch de lage ventilatorsnelheid 

Nachtmodus (deze functie kan alleen worden gebruikt 

De nachtstand kan worden geactiveerd voor koelen en verwarmen. 
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Druk herhaaldelijk op 
UP/DOWN 

om de stoptijd in te stellen. 

Druk op de TIMER-

knop om de timer te 

activeren. 

Druk herhaaldelijk op UP/DOWN totdat het LED scherm '00' 

aangeeft. Opmerking: Als u op POWER drukt, verlaat u ook de timer 

ook. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Annuleren van de timer 

Druk herhaaldelijk op 
UP/DOWN 

om de begintijd in te stellen. 

Druk op de TIMER-

knop om de timer te 

activeren. 

Uitzetten

(Wanneer het apparaat aan staat)

Aanzetten

(Wanneer het apparaat uit staat)

 Koelen:

Na 1 uur neemt de ingestelde temperatuur toe met 1 ⁰C, na nog een uur 

neemt de ingestelde temperatuur weer toe met 1 ⁰C.

 Verwarmen (alleen voor apparaten met verwarmingsfunctie) :

Na  1  uur  neemt  de  ingestelde  temperatuur  af  met  1 ⁰C,  na  nog  een  uur 

neemt de ingestelde temperatuur weer af met 1 ⁰C.

De  temperatuur  wordt  vervolgens  10  uur  lang  constant  gehouden. En 
geen  van  de  indicatoren  licht  op.  De  ventilatorsnelheid  wordt  gewijzigd 
naar  een  lage  snelheid  voor  een  stille  werking  en  kan  niet  worden 
geselecteerd.

5.4.3. TIMER INSTELLING (1-24 uur): 
De timer heeft twee functies:




