GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN MDV AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:
KJR-12B
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Mode knop (werkingsfunctie)
Timer ON knop (timer AAN)
Timer OFF knop (timer UIT)
Follow Me knop
Auxil heater knop (elektrische
bijverwarming, optioneel)
Reset knop
Aan/Uit knop
Temperatuur omhoog knop
Temperatuur omlaag knop
Swing knop
Economy knop
Fan speed knop (ventilatiesnelheid)
Lock knop (vergrendelen)

Display weergaven:
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Aan/uit schakelen
Met de Aan/Uit knop schakelt u de airconditioner in en uit.

Werkingsfunctie weergave
Timer ON/OFF weergave (AAN/UIT)
Follow me functie weergave
ON/OFF weergave (AAN/UIT)
Fan Speed weergave (ventilatiesnelheid)
Lock weergave (vergrendeling)
Temperatuur display

Follow me functie (vervolg)
Indien de Follow me functie is geactiveerd verschijnt de Follow me weergave
op de display.

Werkingsfunctie kiezen
Druk op de MODE knop. Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de
werkingsfunctie in de volgorde:

Electrical heater knop
Niet van toepassing op airconditioning binnendelen.

Auto (automatisch) > Cool (koelen) > Dry (drogen) > Heat (verwarmen) > Fan only (enkel ventileren)

Reset knop
Als u deze knop indrukt zullen de fabrieksinstellingen terug worden gezet.

Temperatuur instellen
Met de temperatuur omhoog en omlaag knoppen selecteert u de gewenste
temperatuur.

Lock knop
Met de Lock knop vergendelt u de bediening. Druk de knop nogmaals in om hem
weer vrij te geven. Indien de lock functie is ingeschakeld zal de lock weergave
worden weergegeven op de display.

Ventilatiesnelheid instellen
Met de Fan speed knop kunt u de gewenste ventilatiesnelheid instellen:

(Laag)

(Medium)

(Hoog)

Timer On (AAN ) functie
Met de Timer On knop kunt u de tijd instellen waarna de airconditioner aangaat.
Elke keer als u deze knop indrukt neemt de tijd toe met 30 minuten, nadat de
grens van 10 uur is bereikt zal elke druk een toename van één uur bewerkstelligen.
Als de Timer On is geactiveerd zal TIMER ON worden weergegeven op de display.
Timer Off (UIT) functie
Met de Timer Off knop kunt u de tijd instellen waarna de airconditioner uitgaat.
Elke keer als u deze knop indrukt neemt de tijd toe met 30 minuten, nadat de
grens van 10 uur is bereikt zal elke druk een toename van één uur bewerkstelligen.
Als de Timer Off is geactiveerd zal TIMER OFF worden weergegeven op de display.
Follow me functie
Met de Follow Me functie kunt u op een bepaald moment, als de ruimtetemperatuur voor u behaagelijk is) de huidige temperatuur opslaan. Door middel
van de ingebouwde temperatuur sensor in de bediening zal deze temperatuur dan
blijven gehandhaafd. Druk de knop nogmaals in om deze functie uit te schakelen.

Economy knop
Met deze knop beperkt u de stroomopnamen van de airconditioner, de capaciteit
zal ook afnemen.
Swing knop
Met de Swing knop bepaalt u de luchtstroomrichting (bij kanaalmodellen heeft
deze knop geen functie).

