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● Lees deze "instructies" zorgvuldig door
voor een veilig en correct gebruik van de
airconditioner.
● Bewaar de "gebruiksaanwijzing" zorgvuldig,
omdat deze op elk moment kan worden
geraadpleegd.

Gebruik
Werking van de ventilator

1. Druk op de "MODE"-knop en selecteer de werkingsmodus van
2. de ventilator. Door op de "SPEED"-toets te drukken, kunt u de
ventilatorsnelheid selecteren uit LAAG, MID, HOOG.
3. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te
werken.
4. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner stopt.
Opmerking: In de ventilatormodus is de
temperatuurinstelling niet effectief.

Droogmodus voor het drogen
1. Druk op de "MODE"-toets en selecteer de droogmodus.
2. Door op de " "of " "-toets te drukken, kunt u de temperatuur
instellen, het display verandert wanneer u de toets aanraakt.
3. Door op de knop "SPEED" te drukken, kunt u de
ventilatorsnelheid selecteren uit LAAG, MID, HOOG, AUTO.
4. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te
werken.
5. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner stopt.

Displayverlichtingsfunctie (alleen voor
afstandsbedieningen met een dergelijke functie)

De afstandsbediening heeft een displayverlichting die kan
worden ingeschakeld door op een willekeurige knop te
drukken voor het gemak van de bediening in het donker. De
displayverlichting wordt automatisch uitgeschakeld als er
binnen 10 seconden geen bediening is.
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Voorzorgsmaatregelen
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Voor het eerste gebruik van de afstandsbediening moeten de
batterijen worden geplaatst en moet erop worden gelet dat de
"+"- en "-" polen correct zijn geplaatst.
● Zorg ervoor dat de afstandsbediening op het
signaalontvangstvenster is gericht en dat er geen obstructie
tussen de afstandsbediening en de afstand van maximaal 8
meter is.
● Laat de afstandsbediening niet naar believen vallen of gooien.
● Laat geen vloeistof in de afstandsbediening komen.
● Stel de afstandsbediening niet rechtstreeks bloot aan zonlicht
of overmatige hitte.
● Als de afstandsbediening niet normaal werkt, verwijder dan de
batterijen gedurende 30 seconden voordat u ze weer plaatst.
Als dat niet werkt, vervang dan de batterijen.
● Wanneer u de batterijen vervangt, meng dan niet de nieuwe
batterijen met oude en meng de batterijen niet door elkaar en
meng ook geen batterijen van verschillende types, wat kan
leiden tot het uitvallen van de afstandsbediening.
● Als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt, verwijder dan eerst de batterijen, anders kan de
afstandsbediening beschadigd raken door het lekken van de
batterijen.
● Gooi de afgedankte batterijen op de juiste wijze weg.
NB:
1. Dit is een universele afstandsbediening die alle functies
van knoppen heeft. Houd er rekening mee dat sommige
knoppen mogelijk niet werken, afhankelijk van de
specifieke airconditioner die u hebt aangeschaft. (Als
een specifieke functie niet beschikbaar is op de
airconditioner, zal het indrukken van de betreffende
knop gewoonweg geen reactie geven).
2. De functies HEAT en ELE.H zijn niet beschikbaar voor
modellen met alleen koele modellen, dus deze twee
knoppen werken niet overeenkomstig.

●

1. Schuif de afdekking in de richting die door de pijlpunt wordt
aangegeven om de afdekking te openen.
2. Plaats twee gloednieuwe batterijen (7#) en plaats de
batterijen op de rechter elektrische polen (+＆-).
3. Plaats de afdekking terug.

Automatische bedrijfsmodus

1. Druk op de "MODE" knop, selecteer de automatische
bedrijfsmodus.
2. Door op de "SPEED" knop te drukken, kunt u de
ventilatorsnelheid selecteren uit LAAG, MID, HOOG en
AUTO
3. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te
werken.
4. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner
stopt.
NB: In de ventilatormodus zijn de temperatuurinstellingen
niet effectief.

Koel-/Verwarmingsmodus

1. Druk op de "MODE"-toets, selecteer de modus Koeling of
Verwarming.
2. Door op de " "of " "-toets te drukken, kunt u de
temperatuur instellen, het display verandert wanneer u de
toets aanraakt.
3. Door op de "SPEED" knop te drukken, kunt u de
ventilatorsnelheid selecteren uit LAAG, MID, HOOG,
AUTO.
4. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te
werken.
5. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner
stopt.
6
Opmerking:
Het type koude wind heeft geen verwarmingsfunctie.
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Beschrijving knoppen
14 .Anti-F

TEMPERATUUR
INSTELLEN

* De Anti-F-functie werkt wanneer het toestel wordt uitgeschakeld met de

Opmerking:
De afstandsbediening
toont alle symbolen
tijdens het inschakelen
en alleen de symbolen
die overeenkomen met
de huidige werking
gedurende de rest van
de tijd.

afstandsbediening in de COOL, DRY of AUTO-modus. Het werkt in de
VERWARMEN modus (VENTILATOR-modus voor alleen koeleenheden),
waarbij de interne ventilator 3 minuten lang met een zwakke stroming
draait voordat deze stopt, om het vocht in de verdamper te verwijderen
om te voorkomen dat er een onaangename geur door schimmel kan
1
8
ontstaan.
2
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* Deze functie is in de fabriek niet ingesteld. U kunt de functie op elk
3
10
gewenst moment als volgt instellen of annuleren: Als zowel het apparaat
als de afstandsbediening OFF (UIT) staat, richt de afstandsbediening op
11
4
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het apparaat en druk eenmaal op de "Anti-F"-toets, zal de zoemer 5 keer
12
5
na 5 keer klinken, wat aangeeft dat deze functie is ingesteld. Eenmaal
13
ingesteld, zal deze functie geldig blijven, behalve wanneer het toestel
14
6
uitgeschakeld is of totdat het wordt geannuleerd.
7
* Om de Anti-F te annuleren:
15
1. Schakel het apparaat uit.
2. Richt de afstandsbediening op het apparaat en druk eenmaal op
deze toets, terwijl zowel het apparaat als de afstandsbediening
OFF staat, en de zoemer zal 3 keer na 5 keer klinken, wat
1. ON/OFF
aangeeft dat deze functie is geannuleerd.
NB:
* Druk op deze toets om het apparaat in of uit te schakelen.
* Wanneer Anti-F geactiveerd is, wordt geadviseerd het toestel niet
* Dit zal de bestaande timer- en SLEEP-instellingen wissen.
opnieuw in te schakelen voordat het volledig is uitgeschakeld.

* De anti-F functie zal ongeldig zijn wanneer de OFF-timer is

ingesteld.

15.

Deze knop heeft twee functies.

a. ELE.H
* Als deze knop wordt ingedrukt in de HEAT functie, zal de
elektrische verwarming on/off (aan/uit) worden gezet.
b. ECO
* Als deze knop wordt ingedrukt in de COOL modus, zal het apparaat
de ECO-modus met het laagste elektriciteitsverbruik activeren en
deze 8 uur later automatisch verlaten.
* Als u van modus verandert of de afstandsbediening uitschakelt, wordt
de ECO-functie automatisch geannuleerd.
* Druk in de ECO-modus op de ECO-toets om deze modus te verlaten.
Opmerking: De ECO-modus werkt alleen voor
omvormereenheden.
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2.
* Dr uk op deze kn op om de temperatuurweergave in te stellen op
Fahrenheit, die standaard in Celsius wordt weergegeven. De "℃" wordt
niet op het LCD-s cherm weergegeven.
* * Druk nogmaals op deze knop om de temperatuurweergave te herstellen
naar Celsius.
* NB: Temperatuurweergave in Fahrenheit is voor sommige
modellen niet beschikbaar. Wanneer de temperatuur in Fahrenheit op
de afstandsbediening wordt weergegeven, is het mogelijk dat deze in
Celsius op het apparaat wordt weergegeven en dat de functie en de
werking ervan niet worden beïnvloed.

3. SPEED
* Druk op deze knop, u kunt de ventilatorsnelheid als volgt instellen:
Laag

Mid

Auto

Hoog

NB: AUTO-luchtsnelheid is niet beschikbaar in de VENTILATORmodus.
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Beschrijving knoppen
4. DISPLAY
* Druk op deze knop om het display aan of uit te schakelen.
Dit is voor het gemak van gebruikers die niet kunnen slapen
met de achtergrondverlichting aan.
5. iFEEL
* Druk op deze knop om de temperatuurweergave op
de afstandsbediening in te stellen op de
omgevingstemperatuur en druk nogmaals op deze knop
om deze in te stellen op de vooraf ingestelde temperatuur.
6. TIMER

* Druk op deze toets terwijl het apparaat is ingeschakeld om

de timer uit te schakelen of op deze toets om de AAN-timer
in te stellen.
* Druk eenmaal op deze knop, een "ON(OFF)" zal knipperen.
Druk op " " of " " om het aantal uren in te stellen waarin het
toestel wordt in-/uitgeschakeld, met een interval van 0,5 uur
als het minder dan 10 uur is, of 1 uur als het langer dan 10
uur is, en een bereik van 0,5-24 uur.
* Druk nogmaals op deze toets om de instelling te bevestigen,
de "ON (OFF)" zal stoppen met knipperen.
* Als de timertoets niet langer dan 10 seconden nadat de "ON
(OFF)" begint te knipperen, zal de timerinstelling worden
verlaten.
* Als een timerinstelling wordt bevestigd, wordt deze
geannuleerd door nogmaals op deze knop te drukken.

NB: Wanneer een AAN-timer is ingesteld, zijn alle
functietoetsen (behalve SLEEP, DISPLAY en iFEEL kunnen niet
worden ingesteld) geldig en wanneer de AAN-tijd is ingesteld, werkt
het toestel als vooraf ingesteld.

7.

Deze knop heeft twee functies.

* De iCLEAN-functie loopt gedurende ongeveer 30 minuten,

waarbij als het apparaat wordt ingeschakeld met de
afstandsbediening of deze toets opnieuw wordt ingedrukt, de
iCLEAN wordt gedeactiveerd.
of
8.
Elke keer dat u op " " drukt, zal de temperatuurinstelling met
1℃ toenemen en elke keer dat u op " " drukt, zal deze met 1℃
afnemen.
* a. Als het type afstandsbediening YKR-H/101E of YKRH/102E is, us instelling van temperatuurbereik 16 ℃ ~ 32 ℃
(60℉ ～9 0℉) .
b. Als het type afstandsbediening YKR-H/132E is, is het
instellen van temperatuurbereik 20 ℃ ~ 28 ℃ (68℉ ～8 2℉.
c. Sommige gebieden hebben niet de YKR-H/132E. Lokale
regelgeving en het eigenlijke object zullen gelden.
Opmerking: De temperatuur kan niet worden ingesteld in de
AUTO- of VENTILATORMODUS- of VENTILATORMODUS-modus,
zodat deze twee knoppen niet werken.

9. TURBO
* Druk alleen in de KOELEN of VERWARMEN modus op deze
toets om TURBO in of uit te schakelen om de koeling of
verwarming te versnellen.
* Wanneer TURBO is ingeschakeld, is de luchtsnelheid HOOG.
* Wanneer TURBO uit is, zal de luchtsnelheid terugkeren naar
de vorige status.
10. MODE
* Druk op deze knop, u kunt de lopende modus als volgt
selecteren:
AUTO COOL DRY HEAT FAN
Nb: De modus HEAT (VERWARMEN) is niet beschikbaar voor
apparaten die alleen koelen.

11. SLEEP

a. HEALTH
* Druk op deze knop terwijl het apparaat is ingeschakeld om
gezondheidsgerelateerde functies te activeren, zoals negatieve
ionen, elektrostatische neerslag, verwijdering van PM2,5, etc.,
afhankelijk van de feitelijke configuratie van elk model.
* Druk nogmaals op deze knop om de GEZONDHEID functie te
deactiveren.
b. iCLEAN
* Druk op deze toets terwijl het apparaat UIT staat, de
afstandsbediening zal "CL" weergeven en het apparaat zal
automatisch het stof van de verdamper reinigen en drogen, om
het koel- en verwarmingseffect te verhogen.

* Druk op deze knop om de SLAAP-modus te activeren, die het
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apparaat na 10 uur continu gebruik zal verlaten en de vorige
status zal herstellen.

Opmerking: De SLEEP-functie kan niet worden geactiveerd in de
FAN-modus.

12. SWING

* Druk op deze knop om de omhoog/omlaag zwenking te

activeren en druk nogmaals op deze knop om de zwenkpositie
vast te zetten.
13. SWING

* Druk op deze knop om de links/rechts zwenking te activeren

en druk nogmaals op deze knop om de zwenkpositie vast te
zetten.

