GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN MDV AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:
KJR-120C
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Voorbereiding - instellen huidige dag en tijd
1
TIMER

Druk de timer knop (8) voor meer dan 3 seconden in.
De timer weergave (M) gaat knipperen.
Druk op de “ + ” of “ - ” knop (3) om de dag te selecteren. De
geselecteerde dag gaat knipperen.

2

3
TIMER

4

weergave (op sommige
modellen)
K:

Tijd

Ventilatiesnelheid instellen
Druk op de Ventilatiesnelheid knop (4) om de gewenste
ventilatiesnelheid te selecteren. Deze functie is niet
aanwezig in de werkingsfunctie automatisch of drogen.

FAN SPEED

De dag is ingesteld. Door op deTIMER knop (8) te drukken
kunt u overgaan naar het instellen van de tijd.
Druk op “+” of “-” knop (3) om de huidige tijd in te stellen.
Druk heerhaaldelijk om de tijd in stappen van 1 minuut aan te
passen, houdt de knop ingedrukt om versneld de gewenste tijd
te selecteren.

Kinderslot

Houdt de “+” en de “-” knop 3 seconden ingedrukt
om deze functie te activeren. Alle knoppen zijn nu
vergrendeld. Druk nogmaals beide knoppen 3
seconden in om de functie uit te schakelen.

Als het kinderslot actief is verschijnt

op de display.

voorbeeld: maandag 11:20 uur

5

TIMER

Het instellen is voltooid, druk op de timer knop (8) om af te
sluiten. Na 10 seconden wordt er automatisch afgesloten.

Toetsenbord geluid

Werking

BACK

De airconditioner in- of uitschakelen
Druk op de POWER knop (1).
Werkings indicatie:
Airconditioner AAN: LED brandt
Airconditioner UIT: LED is uit

POWER

°C & °F schaal selecteren (op sommige modellen)

SWING

De werkinsfunctie selecteren

SWING

Druk op de MODE knop (2) om de gewenste functie te
kiezen.
MODE

Druk de omhoog/omlaag swing knop (5) en de
de rechts/links swing knop (6) tegelijkertijd in
voor meer dan 3 seconden om te schakelen
tussen de C˚ en de F˚ schaal.

Omhoog/omlaag swing (op sommige modellen)
automatisch

koelen

drogen

verwarmen

ventileren
SWING

Ruimte temperatuur instellen

Lager

COPY

Druk de “BACK” en “COPY” knop 3
seconden in om het geluid in of uit te
schakelen.

Hoger

Druk op de “ + ”of de “ - ” (3) knop om de gewenste
temperatuur te selecteren. Instelbare waarden:
17˚C ~ 30˚C

SWING

Druk op de omhoog/omlaag swing knop om de swing te activeren, druk
nogmaals om de swing uit te schakelen. Als de swing geactiveerd is verschijnt
dit symbool op de display:
.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN MDV AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:
KJR-120C
De week timer bedienen

Timer functies
Week timer
Gebruik deze functie om de airconditioner per dag in te stellen.
On (Aan) timer
Gebruik deze functie om de airconditioner te starten. De airconditioner
gaat aan op de ingestelde tijd. Bijvoorbeeld 07:30 uur
Off (Uit) timer
Gebruik deze functie om de airconditioner uit te schakelen. De
airconditioner gaat uit als op de ingestelde tijd. Bijvoorbeeld 18:00 uur.
Off (Uit) timer
Gebruik deze functie om de airconditioner in en uit te schakelen. De
airconditioner gaat aan en uit op de ingestelde tijden.
Bijvoorbeeld 07:30 uur aan en 18:00 uur uit.

De airconditioner uitschakelen tijdens de week timer
1 Indien de POWER (Aan/Uit) knop (1) éénmaal kort wordt
POWER
ingedrukt zal de airconditioner tijdelijk uitschakelen. Zodra een
timer On schakelpunt wordt bereikt zal de airconditioner weer
inschakelen.
2 Indien de POWER (Aan/Uit) knop (1) 2 seconden wordt ingedrukt
zal de airconditioner volledig uitschakelen.
Afwezigheid instellen (vakantie, vrije dag, etc.)

De Aan en/of Uit Timer instellen
1

De week timer activeren/deactiveren
Druk op de timer knop tot
op de display verschijnt. De week
is nu geactiveerd. Druk nogmaals op de timer knop om de week
TIMER
timer te deactiveren. Het symbool verdwijnt weer.

Druk op de timer knop (8) om ‘Day On’ of ‘Day off’ te selecteren:
TIMER

Geen weergave

2

CONFIRM

2

Druk op de Confirm (bevestig) knop (10), de tijd
gaat knipperen.

CONFIRM

Druk tijdens de week timer op de Confirm (bevestig)
knop (10).

1

Druk op de “ + ” of “ - ” om de gewenste dag te
selecteren.

3

Druk op de DAY OFF (9) knop om de dag te selecteren.
Het

DELAY/DAY OFF

Druk op “ + ” of “ - ” knop om de tijd in te stellen,
dat de airconditioner start of stopt.

3

Voorbeeld: de airconditioner gaat om 18:00 uur uit.

4

Druk op de Confirm (bevestig) knop (10) om de
instelling op te slaan.

CONFIRM

5

Indien u de On en de Off timer wilt combineren kiest u bij stap 1:
Vervolgens drukt u op de Confirm knop (10) en stelt u als eerste de timer On
tijd in. Hierna drukt u op de Confirm knop (10) en stelt u de timer Off tijd in.
Bevestig met de Confirm knop (10) uw instelling

TIMER

te
selecteren en druk op de Confirm (bevestig)
knop (10) om te bevestigen.

CONFIRM

Druk op de “ + ” of “ - ” knop om de dag van
de week te selecteren en bevestig met de
Confirm (bevestig) knop (10).

CONFIRM

ZO

3
CONFIRM

MA

DI

WOE

DO

VRIJ

Druk op de “ + ” of “ - ” knop om het timer
On (Aan) tijdstip in te stellen en druk op de
Confirm (bevestig) knop (10) om te bevestigen.

Voorbeeld: dinsdag, schakelpunt 1

CONFIRM

4

6

Druk op de Back (terug) knop (11) om terug
te keren.

BACK

Opmerkingen
- Om de afwezigheidsinstelling te annuleren volgt u dezelfde stappen als
voor het instellen daarvan.
- De afwezigeidsinstelling vervalt automatisch als de ingestelde dag is
verstreken.
Uitstel functie
Indien u tijdens de week timer twee of drie keer op de DELAY
(uitstel) knop drukt verschijnt er
of
op de display.
DELAY/DAY OFF Hiermee verlengt u het uitschakelen van de airconditioner met
1 of 2 uur.

Druk op de “ + ” of “ - ” knop om het timer
Off (Uit) tijdstip in te stellen en druk op de
Confirm (bevestig) knop (10) om te bevestigen.

Het kopiëren van een geprogrammeerde dag

Door stap 2 tot en met 5 te herhalen kunt u meerdere schakelpunten
instellen.
Andere dagen van de week kunt u instellen door stap 2 tot en met 5 te
herhalen.

Opmerkingen
- U kunt een stap terug gaan door op de BACK (terug) knop te drukken (11).
- De timer instelling kunt u verwijderen door op de DAY OFF (dag uit) knop (9)
te drukken.
- De huidige instellingen zullen opnieuw worden ingeladen indien er 30
seconden lang geen toets wordt ingedrukt. Wijzigingen worden dan niet
opgeslagen.

Druk tijdens de week timer op de Confirm
(bevestig) knop (10)

1
CONFIRM

Druk “ + ” of “ - ” om de te kopiëren dag te
selecteren.

2
3

Druk op de COPY (kopiëer) knop (12).
De letters ‘CY’ verschijnen op de display.

COPY

4

Druk op “ + ” of “ - ” de dag te selecteren waar
naar toe moet worden gekopiëerd.

5

Druk op de COPY (kopiëer) knop (12) om te
bevestigen.
COPY

Voorbeeld: dinsdag, schakelpunt 1

5

Door stap 2 en 3 te herhalen kunt u de afwezigheid voor meerdere dagen
instellen.

ZA

Tot 4 schakelpunten per dag
van de week kunnen worden
geprogrammeerd.

4

Voorbeeld: Afwezigheid is ingesteld voor woensdag.

5

De week timer programmeren
Druk op de timer knop (8) om
1
2

symbool is weg

symbool knippert
Voorbeeld: programma van maandag kopiëren naar woensdag.

6
7

Andere dagen van de week kunnen worden gekopiëerd door stap 4 en 5 te
herhalen.
Druk op de Confirm (bevestig) knop (10) om
de wijziging te bevestigen.
CONFIRM

8
BACK

Druk op de Back (terug) knop (11) om terug
te gaan.

