GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN MDV AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:
RM-02
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Bedieningsknoppen:
1:
Aan/uit knop
2:
26˚C snelkoppeling knop
3:
Mode knop (werkingsfunctie)
4:
Timer knop
5:
ECO knop (energiebesparing)
6:
Temperatuur omhooh en omlaag knop
7:
Horizontale swing knop
8:
Fan speed knop (ventilatiesnelheid)
9:
Verticale swing knop
10:
Turbo knop
11:
Follow me knop
12:
LED Display knop

TEMP

FAN SPEED

DRY E•A•H FOLLOW ME

De airconditioner aan en uit zetten:
Druk op de Aan/Uit knop (1) om de airconditioner aan of uit te zetten.
De werkingsfunctie kiezen:
Met de werkingsfunctie knop (3) kunt u de gewenste werkingfunctie
kiezen. Elke keer dat u deze knop indrukt veranderd de werkingsfunctie in
de volgorde:
AUTO (automatisch) - COOL (koelen) - DRY (drogen) - HEAT (verwarmen) FAN (ventileren)
Ventilatisnelheid instellen:
Met de ventilatiesnelheid knop (8) kunt u de gewenste ventilatiesnelheid
kiezen. Elke keer dat u deze knop indrukt veranderd de snelheid in de
volgorde:
AUTO (automatisch) - LOW (laag) - MID (medium) - HIGH (hoog).
De ventilatiesnelheid is alleen in te stellen in de werkingsfunctie COOL,
HEAT en FAN. Het kan zijn dat in een lage ventilatie stand de airconditioner
langer nodig heeft om de ruimte op de gewenste temperatuur te brengen.
Verhoog in dit geval de ventilatiesnelheid.
Temperatuur instellen:
Met de temperatuur instelknop (6) selecteert u de gewenste ruimte
temperatuur. De in te stellen temperatuur is 17˚C ~ 30˚C. Tijdens de FAN
werkingfunctie kunt u de temperatuur niet instellen.
Timer aan instellen:
Druk op de Timer On knop (4), TIMER ON verschijnt op de display. Elke keer
dat u de knop indrukt neemt de tijd met 30 minuten toe. Indien u de tijd
op 0.00 zet wordt de timer aan geannuleerd. De airconditioner zal aangaan
na het verstrijken van de ingestelde tijd.
Timer uit instellen:
Druk op de Timer On knop (4), TIMER OFF verschijnt op de display. Elke keer
dat u de knop indrukt neemt de tijd met 30 minuten toe. Indien u de tijd
op 0.00 zet wordt de timer aan geannuleerd. De airconditioner zal uitgaan
na het verstrijken van de ingestelde tijd.
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Display weergaven:
A:
Verzend indicatie
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

Aan/uit weergave
Werkingsfunctie weerhave
Timer aan/uit weergave
Vergrendeling weergave
Ingestelde temperatuur weergave
Follow me weergave
Ventilatiesnelheid weergave

Luchtstroomrichting
Druk de horizontale swing knop (7) in om de automatisch swing te
activeren of deactiveren.
Druk de verticale swing knop (9) in om de automatische swing te activeren
of deactiveren.
Deze functies zit niet op alle type binnendelen!
Economische werkingsfunctie
Druk de ECO knop (5) in om energie te besparen. Het kan zijn dat de ruimte
niet goed op temperatuur komt, in dat geval dient u de functie weer uit te
schakelen door nogmaals op de ECO knop te drukken.
Turbo functie
Druk op de Turbo knop (10) om het volle vermogen van de airconditioner
aan te spreken. Op dezelfde manier schakelt u deze functie uit. Deze functie
is niet op elk model binnendeel van toepassing.
Follow me functie
Als de airconditioner in de stand AUTO, COOL of HEAT staat kunt u door op
de Links knop (11) te drukken de Volg mij functie activeren. Als deze functie
is geactiveerd verschijnt het Follow me symbool (G) op de display. De
bediening geeft dan de gemeten temperatuur weer van de sensor en stuurt
deze elke drie minuten naar de airconditioner om te zorgen voor een
optimale temperatuur.

