
INSTRUCTIES VOOR DE 
AFSTANDSBEDIENING VAN 

DE AIRCONDITIONER

● Lees deze instructies zorgvuldig door voor
een veilig en correct gebruik van de
airconditioner.

● Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig
zodat deze te allen tijde kan worden
geraadpleegd.11326032000163
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Veiligheidsmaatregelen-------------------------------------

Beschrijving van de toetsen------------------------------

Gebruik-------------------------------------------------------------

Het plaatsen van de batterijen ----------------------------  

Auto werkingsmodus-----------------------------------------

Werkingsmodus Koelen/Verwarmen --------------------

Werkingsmodus ventilator---------------------------------

Werkingsmodus Drogen ------------------------------------ 9

INHOUD
Werkingsmodus ventilator

Werkingsmodus drogen

1. Druk op de " MODUS " toets, selecteer de werkingsmodus
van de ventilator.

2. Door op de toets "SPEED" te drukken, kunt u de
ventilatorsnelheid selecteren uit LOW, MID, HIGH.

3. Druk op de "ON/OFF" toets, de airconditioner begint te
werken.

4. Druk nogmaals op de toets "ON/OFF", de airconditioner stopt.
Opmerking: In de ventilatormodus werkt de
temperatuurinstelling niet.

1.

2.

Druk op de "MODUS"-toets, selecteer de droogmodus. 
Door op de toets " + "of " - "te drukken, kunt u het 

temperatuurbereik instellen van 16℃ (60℉)～32℃(90℉), 

het display verandert als u de toets aanraakt.

3. Druk op de "ON/OFF" toets, de airconditioner begint te
werken.

4. Druk nogmaals op de toets "ON/OFF", de airconditioner
stopt.

Opmerking: In de droge modus werken de 
snelheidsinstellingen niet.

Gebruik
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Voorzorgsmaateregelen

1

● Voordat u de afstandsbediening voor het eerst gebruikt, moet u
de batterijen plaatsen en ervoor zorgen dat de polen "+" en "-"
correct zijn geplaatst.

● Zorg ervoor dat de afstandsbediening op het
signaalontvangvenster is gericht en dat er geen obstructie
tussen zit en dat de afstand maximaal 8 meter is.

● Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee.
Laat geen vloeistof in de afstandsbediening vallen en gooi er
geen vloeistof in.
Stel de afstandsbediening niet rechtstreeks bloot aan het
zonlicht of aan overmatige hitte.

● Als de afstandsbediening niet normaal functioneert, verwijder
dan de batterijen gedurende 30 seconden voordat u ze
opnieuw plaatst. Als dat niet werkt, vervang dan de batterijen.

● Wanneer u de batterijen vervangt, moet u de nieuwe batterijen
niet met oude batterijen mengen of batterijen van verschillende
types mengen, wat tot een storing van de afstandsbediening
kan leiden.

● Als de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt wordt,
verwijder dan eerst de batterijen, want anders kan de
afstandsbediening door het lekken beschadigd raken.

● Gooi de weggegooide batterijen op de juiste manier weg.
Let op:
1. Dit is een universele afstandsbediening die alle

functietoetsen bevat. Gelieve te begrijpen dat sommige
knoppen mogelijk niet functioneren, afhankelijk van de
specifieke airconditioner die u hebt aangeschaft. (Als een
specifieke functie niet beschikbaar is op de
airconditioner, zal het indrukken van de
corresponderende knop eenvoudigweg niet werken.)

2. De HEAT- en ELE.H-functies zijn niet beschikbaar voor
modellen met alleen een koelsysteem, dus deze twee
toetsen werken niet overeenkomstig.

8

Gebruik
Batterijen plaatsen

1.Schuif om het deksel te openen volgens de richting die wordt
aangegeven door de pijlpunt.

2.Plaats twee gloednieuwe batterijen (7#) en plaats de
batterijen op de juiste elektrische polen (+＆-).

3.Plaats het deksel terug.

Auto werkingsmodus

Verwarmen/koelen modus
1. Druk op de toets "MODUS", selecteer de bedrijfsmodus
Koelen of Verwarmen.
2. Door op de toets " + "of " - "te drukken, kunt u het
temperatuurbereik instellen van 16℃ (60℉)～32℃(90℉), het
display verandert als u de toets aanraakt.
3. Door op de toets "SPEED" te drukken, kunt u de
ventilatorsnelheid kiezen uit LOW, MID, HIGH, TURBO, AUTO.
4. Door op de toets "ON/OFF" te drukken, begint de
airconditioner te werken.
5. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner
stopt.
Opmerking: Het type koude wind heeft geen 
verwarmingsfunctie.

1.Druk op de " MODUS "-toets, selecteer de automatische
bedieningsmodus.

2.Door op de toets "SPEED" te drukken, kunt u de
ventilatorsnelheid selecteren uit LOW, MID, HIGH, AUTO.

3.Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te
werken.

4.Druk nogmaals op de toets "ON/OFF", de airconditioner
stopt.

Opmerking: In de AUTO-modus werkt de airconditioning 
niet.    
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1. AAN/UIT Toets
* Druk op deze knop om het toestel aan/uit te zetten.
* Dit zal de bestaande timer en SLEEP instellingen wissen.

2

Beschrijving toetsen

AUTO    COOL    DRY    HEAT    FAN

NB: De VERWARMINGSmodus is niet beschikbaar voor alleen koelen units.

2. MODUS toets
* Druk op deze toets, en u kunt de in bedrijfsmodus als volgt selecteren:

3. TIMER Toets
* Druk op deze toets met de unit AAN om de OFF-timer in te

stellen of met deze toets UIT om de ON-timer in te stellen.
* Druk deze toets eenmaal in, de "ON(OFF)" zal knipperen.
Druk op " + " of " - "om het aantal uren in te stellen waarin het
apparaat aan/uit wordt geschakeld, met een tussenpoos van
30 minuten, en een bereik van 30 minuten tot 24 uur.

* Druk nogmaals op de knop om de instelling te bevestigen, de
"ON (OFF)" zal stoppen met knipperen.

7

Beschrijving toetsen

23. I-FEEL

22.Anti-F

*

*

Anti-F-functie: Wanneer het apparaat gesloten is onder de 
modi koelen, drogen of auto (koelen), zal het ongeveer 3 
minuten blijven werken om het vocht op de verdamper te 
drogen, om de ophoping van bacteriën op de verdamper te 
voorkomen, wat schimmel en vreemde geur veroorzaakt en          
schadelijk is voor de gezondheid.
Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op de "Menu"-
knop en vervolgens op △  , ▽,  ▷  e n  ◁ om het "Anti-F"-symbool te 
kiezen, wanneer het "Anti-F" teken knippert en druk op de "OK" 
toets om het "Anti-F" teken te markeren of niet te markeren, wat 
de Anti-F functie zal activeren of deactiveren.

* De temperatuur wordt standaard weergegeven in Celsius.
* Druk tegelijkertijd op de toetsen "KOELEN" en

VERWARMEN" boven 3s, u kunt de "ºC" of "ºF" instellen.  

Opmerking: De temperatuurweergave in Fahrenheit is voor 
sommige modellen niet beschikbaar. Wanneer de temperatuur in 
Fahrenheit wordt weergegeven op de afstandsbediening, kan 
deze in Celsius op het apparaat staan, wat de functie en werking 
niet beïnvloed.
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9 Let op: 

1.Er zijn twee verschillende 
soorten afstandsbedieningen 
(type A en type B), afhankelijk 
van het type.
2.De afstandsbediening geeft  
alle symbolen weer tijdens de 
werking en de rest van de tijd 
diegenen die overeenkomen met 
de huidige werking.

            I-FEEL Anti-F iCLEAN

Type: A
wordt getooond als COSY HUMI iCLEAN

 wordt getoond als
Type: B

 wordt getoond als
Type: A

wordt getoond als
Type: B

(AlleenType B)

(Alleen Type B)

* Wanneer de unit is ingeschakeld, druk dan de "MENU"-toets 
in en druk daarna op △ ,  ▽, ◁  e n  ▷  o m het "I-FEEL"-symbool te 
kiezen, wanneer het "I-FEEL"-symbool knippert en druk op de 
"OK"-toets om het "I-FEEL" en het "    "-symbool te markeren of 
niet te markeren, wat de I-FEEL-functie activeert of deactiveert.

24. ºC/ºF
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High   Low Mid 

NB: De AUTO-luchtsnelheid is niet beschikbaar in de FAN-modus.

4. HEAT-toets
* Druk op deze knop om de VERWARMEN-MODUS in te schakelen.

5. COOL-toets
* Druk op deze knop om de KOEL-MODUS in te schakelen.

6. SPEED Button

* Druk op deze toets om de ventilatorsnelheid als volgt selecteren:

Auto Turbo
(   ) (     ) (        ) (         ) TURBO (        ) AUTO

7. +  &  - Toets

10. U/D SWING Toets
* Druk op deze knop om omhoog/omlaag zwenken te activeren en

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

9. L/R SWING Toets
* Druk op deze toets om de zwenkpositie naar links/rechts te
 activeren en druk nogmaals op deze toets om de zwenkpositie
 vast te zetten.

*

*

Als de timertoets niet langer dan 10 seconden na het knipperen
van "ON (OFF)" wordt ingedrukt, wordt de timerinstelling verlaten.
Als een timerinstelling wordt bevestigd, wordt deze door
nogmaals op deze toets te drukken geannuleerd.

* Elke keer dat de " + " wordt ingedrukt, zal de
temperatuurinstelling met 1℃ (1℉) stijgen en elke keer dat de
" - " wordt ingedrukt, zal deze met 1℃ (1℉) dalen.

* De temperatuurinstelling varieert van 16℃ (60℉)～32℃ (90℉).
NB: De temperatuur kan niet worden ingesteld in de AUTO- of FAN-modus.

8. MENU & OK  Toets
*

*

Druk op de MENU-toets om de functieselectiemodus te openen.
Druk vervolgens op △ , ▽ , ◁ en ▷ om de gewenste functie te
kiezen.  Druk daarna op OK en zet deze functie aan.
In de modus voor het selecteren van functies, druk op △ , ▽ ,  ◁ en
▷ , het symbool in het LCD-scherm zal knipperen als de functie
kan worden geselecteerd.

Beschrijving toetsen

3

19.HUMI

* Druk op de  “MENU” toets, druk dan op  △  ,   ▽    ,  ◁  en  ▷ om
het "HUMI" symbool te kiezen, wanneer het "HUMI" symbool zal
knipperen, en druk op de "OK" knop om het "HUMI" symbool te
markeren (niet te markeren), wat de bevochtigingsfunctie zal
activeren (deactiveren).
Opmerking: De bevochtigingsfunctie is niet beschikbaar onder
de droge modus.

Beschrijving toetsen

6

18. COSY
* Wanneer de airconditioner is ingeschakeld onder de afkoelmodus, 

drukt u op de knop "MENU" en vervolgens op △ , ▽  ◁ e  n ▷ om het 
symbool "COSY" te kiezen, wanneer het symbool "COSY" knippert, 
en drukt u op de knop "OK" om het teken "COSY" te markeren
(niet te markeren), wat de reinigingsfunctie activeert (deactiveert).

* Als de functie "COSY" is ingeschakeld, staat de ventilatorsnelheid
   op automatisch en wordt de zwenkfunctie geannuleerd.
   Wanneer de functie "COSY" is ingeschakeld, zullen deze 
   handelingen die het apparaat uitschakelen, de modus wijzigen en 
   de SLEEP, ventilatorsnelheid en zwenkfunctie instellen, de functie 
   "COSY" automatisch uitschakelen en vervolgens terugkeren naar    
   de vorige toestand.

20. iCLEAN

Deze toets is ongeldig in de droogmodus.

(AlleenType A)

(AlleenType A)

* Het apparaat reinigt automatisch het stof op de verdamper en 
droogt of of blaast het vocht droog.

* Druk wanneer de air-conditioner uit staat, op de "MENU"-toets en 
druk daarna op △  ,   ▽  , ◁  en  ▷ om het "iCLEAN"- symbool te  
kiezen, wanneer het "iClean        -symbool zal knipperen en druk de 
"OK"-toets in om het "iCLEAN"-symbool wel of niet te markeren, 
hetgeen de schoonmaakfunctie zal activeren of deactiveren

* De schoonmaakfunctie zal na 30 minuten automatisch stoppen.

21. Kinderslot

* Druk tegelijkertijd op de “HEAT”- en “MODUS”-toetsen en houdt 
deze ten minste 3 seconden vast om de kinderslotfunctie te 
activeren of deactiveren

* Wanneer het kinderslot is geactiveerd, zal de afstandsbediening “    
” w " weergeven.
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Beschrijving toetsen

11. HEALTH

*Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de MENU-toets
en vervolgens op △  , ▽,   ◁   en ▷ om het "HEALTH"-symbool te
kiezen, wanneer het "HEALTH"-symbool knippert. Druk op de "OK"
-toets om het het "HEALTH"- symbool te markeren (of niet
markeren), hetgeen de gezondheidsfunctie activeert of deactiveert.

12. ECO

* In de COOL-modus gaat de airconditioner met variabele frequentie in 
de ECO-modus, die de minste elektriciteit verbruikt, en verlaat deze 
automatisch 8 uur later.

* De ECO-modus is niet beschikbaar op de vaste frequentie 
airconditioner.

* Als u van modus verandert of de afstandsbediening uitschakelt, wordt 
de ECO-functie automatisch geannuleerd.

* Druk in de koelmodus op de toets "MENU", druk op △, ▽, ◁   en ▷ en kies 
het "ECO" symbool, wanneer het "ECO" symbool knippert, en druk op 
de toets "OK" om het "ECO" symbool te markeren (niet te markeren), 
waardoor de ECO-functie wordt geactiveerd (gedeactiveerd).
  NB: Het elektriciteitsverbruik wordt beïnvloed door de     

       omgevingstemperatuur en de structuur van het huis etc. en 
       wanneer de omgevingstemperatuur hoog is of het huis een grote 
       oppervlakte heeft, wees dan voorzichtig met het gebruik van de      
       ECO-modus. 

NB:
* Als het apparaat is ingeschakeld, druk dan op de toets "U/D SWING"

en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, de toets zal
verschuiven naar de functietoets "Rated swinging", en druk dan op
de toets "U/D SWING" om de posities van Rated swinging te
selecteren.

* Alleen door de knop "U/D SWING" opnieuw in te drukken en 3
seconden ingedrukt te houden of de batterij van de
afstandsbediening opnieuw te installeren, kan de knop "U/D SWING"
zijn oorspronkelijke functie hervatten. De aan/uit-knop van de
afstandsbediening kan de "Rated swinging" functie niet uitschakelen.

13. SLEEP
* Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de MENU- 
 toets en vervolgens kiest u het "SLEEP"-symbool wanneer het 
SLEEP-symbool knippert, en druk op de "OK"-knop om het 
"SLEEP- symbool" te markeren  (niet markeren), hetgeen de 
functie van de slaapstand activeert of deactiveert.

4

14. SILENCE

* Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de "MENU"-toets     
   en vervolgens op  △ , ▽ , ◁ en ▷ om het "SILENCE"symbool te kie-
   zen wanneer het teken "SILENCE" knippert en druk op de knop  
   "OK" om het symbool "SILENCE" te markeren (niet te markeren), 
   hetgeen de functie van stille wind activeert (deactiveert).

15. ELE.H

* Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de "MENU"-toets en 
 vervolgens op  △ , ▽ , ◁ en ▷ om het "SILENCE"-symbool te    
 kiezen wanneer het symbool "SILENCE" knippert en druk op de    
 knop "OK" om het symbool "SILENCE" te markeren (niet te  
 markeren), hetgeen de functie van stille wind activeert (deactiveert)

   

* Het toestel zal de hulpverwarmingsfunctie automatisch activeren    
   afhankelijk van de omgevingstemperatuur, om de verwarming te  
   versnellen.
* Deze knop is bij sommige modellen uitgeschakeld.

16.DISPLAY

* Druk op de “MENU”-toets, en druk daarna op △ , ▽ , ◁ en ▷               
om het “DISPLAY”-symbool te kiezen, wanneer het “DISPLAY”-
symbool knippert, en druk op de “OK” toets om de 
schermweergave functie the activeren (deactiveren).

17.LIGHT

* Het toestel activeert of deactiveert automatisch de functie van 
de lichtweergave op het scherm van de airconditioner, 
afhankelijk van de omgevingshelderheid binnenshuis.

* Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de toets 
"MENU" en vervolgens op △ , ▽ , ◁ en ▷ om het "LIGHT"-
symbool te kiezen, wanneer het LIGHT"-symbool knippert, en 
druk op de "OK"-knop om het "LIGHT"-symbool te markeren 
(niet te markeren), hetgeen de functie van de lichtsensor 
activeert (deactiveert).

Beschrijving toetsen
* Het apparaat verlaat de SLEEP-modus na 10 uur continue

werking en herstelt zich naar de vorige toestand.
NB: De SLEEP-functie kan niet worden geactiveerd in de FAN-        
       en AUTO-modus. In de slaapstand is het scherm van de air-   
       conditioner is uitgeschakeld.
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