
  



BESCHRIJVING 

ACCESSOIRES  
 

ONDERDELEN NAMEN ONDERDELEN AANTAL 

 

 
Uitlaatslang 
Slanginlaat 
Slanguitlaat 

 
 

1 set 

  
 

Raamschuifset 
 
 

 
 

1 set 

  
 

Afstandsbediening 
Batterij 

 

 
 

1 set 

  
 

Afvoerslang 
 

 
 

1 set 

 
“*” betekent dat alleen het warmtepompmodel deze functie heeft. Opmerking: alle 
afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen ter toelichting. Uw apparaat kan enigszins 
afwijken. 



INSTALLATIE-INSTRUCTIES  
 
HETE LUCHT AFZUIGEN 
In de koelmodus moet het apparaat dicht bij een raam of 
opening worden geplaatst, zodat de warme afvoerlucht naar 
buiten kan worden afgevoerd. 
 
Plaats het apparaat eerst op een vlakke vloer en zorg ervoor dat 
er minimaal 30 cm ruimte is rond het apparaat. Zorg dat het 
apparaat zich in de buurt van een stopcontact bevindt.  
 
1. Verleng beide zijden van de slang (afb. 1) en schroef de 
slanginlaat (afb. 2) 
2. Verleng de andere kant van de slang en schroef deze op de 
slanguitlaat (afb. 3) 
3. Installeer de slanginlaat in de unit (afb. 4). 
4. Bevestig de slanguitlaat in de raamschuifset en sluit deze af 
(afb. 5 en 6) 
 

Uw raamschuifkit is ontworpen om in de meeste standaard verticale en horizontale 
raamtoepassingen te passen, maar het kan nodig zijn dat u enkele aspecten van de 
installatieprocedures voor bepaalde soorten ramen moet wijzigen. De raamschuiverset kan 
met schroeven worden bevestigd. 
 
OPMERKING: Als de raamopening kleiner is dan de minimumlengte van de raamschuifkit, 
knip dan het uiteinde zonder de greep erin kort genoeg af om in de raamopening te passen. 
Snijd nooit bij het gat in de raamschuifset! 
 

 
 



INSTALLATIE VAN DE WINDOW SLIDER KIT 
 
1. Onderdelen: 
A) Een paneel 
B) Paneel met één gat 
C) Paneel zonder gat 
(misschien niet meegeleverd) 
D) Schroef om de raamkit op 
zijn plaats te vergrendelen. 
 
2. Montage: 
Schuif paneel B en C in 
paneel A en stel het af op de 
raambreedte. Raamformaten 
variëren. Zorg er bij het 
bepalen van de raambreedte 
voor dat de raamkit tijdens 
het meten vrij is van 
openingen en/of luchtbellen. 
 
3. Zet de schroef vast in de 
overeenkomstige gaten. Met 
de breedte die uw raam nodig 
heeft om ervoor te zorgen dat 
er na installatie geen gaten of  
luchtbellen in de raamkit zitten. 
 
LOCATIE 
• De unit moet op een stevige ondergrond worden geplaatst om lawaai en trillingen tot een 

minimum te beperken. Voor een veilige en zekere 
positionering, plaats het apparaat op een gladde, 
vlakke vloer die sterk genoeg is om het apparaat te 
dragen. 

• Het apparaat heeft wieltjes om de plaatsing te 
vergemakkelijken, maar het mag alleen op gladde, 
vlakke oppervlakken worden gerold. Wees 
voorzichtig bij het rollen over vloerbedekking. Wees 
voorzichtig en bescherm vloeren wanneer u het 
apparaat over objecten rolt. 

• Het apparaat moet binnen het bereik van een 
correct geaard stopcontact worden geplaatst. 

• Plaats nooit obstakels rond de luchtinlaat of -uitlaat 
van het apparaat. 

• Laat ten minste 45 cm ruimte vrij van de muur voor 
een efficiënte airconditioning. 

• De slang kan worden verlengd, maar het is het 
beste om de lengte zo klein mogelijk te houden. 
Zorg er ook voor dat de slang geen scherpe 
bochten heeft. 

 
 
 
 
 
 



BESCHRIJVING VAN HET DISPLAY 

BEDIENING VANAF HET BEDIENINGSPANEEL 
Het bedieningspaneel bevindt zich bovenop het apparaat en stelt u in staat deelfuncties te 
beheren zonder afstandsbediening, maar om het potentieel volledig te benutten, moet u de 
afstandsbediening gebruiken. 
 
DE APPLICATIE INSCHAKELEN 
Steek de stekker in het stopcontact, het apparaat is stand-by. Druk op de ‘aan/uit’-knop om 
het apparaat in te schakelen. De laatste functie die actief was toen deze werd uitgeschakeld, 
verschijnt. 
 
Schakel het apparaat nooit uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Druk altijd op de 
‘aan/uit’-knop en wacht een paar minuten voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. 
Hierdoor kan het apparaat een cyclus van controles uitvoeren om de werking te verifiëren. 
 

1) KOELmodus 
Ideaal voor warm, benauwd weer wanneer u de kamer moet koelen en ontvochtigen. 
Om deze modus correct in te stellen: 

• Druk een aantal keer op de ‘modus selecteren’-knop totdat het koel symbool 
verschijnt. 

• Selecteer de gewenste temperatuur 18 ºC - 32 ºC door op de ‘temperatuur 
verhogen’-knop of ‘temperatuur verlagen’-knop te drukken totdat de bijbehorende 
waarde wordt weergegeven. 

• Selecteer de gewenste ventilatorsnelheid door op de ‘ventilatiesnelheid’-knop te 
drukken 

Er zijn vier snelheden beschikbaar: high/medium/low/auto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) WARMTEmodus* 
“*” betekent dat alleen het warmtepompmodel deze functie heeft. 

 
Om deze modus correct in te stellen: 

• Druk een aantal keer op de ‘modus selecteren’-knop totdat het warmte symbool 
verschijnt. 

• Selecteer de gewenste temperatuur 18 ºC - 27 ºC door op de ‘temperatuur 
verhogen’-knop of ‘temperatuur verlagen’-knop te drukken totdat de bijbehorende 
waarde wordt weergegeven. 

• Selecteer de gewenste ventilatorsnelheid door op de ‘ventilatiesnelheid’-knop te 
drukken. Er zijn vier snelheden beschikbaar: high/medium/low/auto.  

• Water wordt uit de lucht gehaald en opgevangen in de tank. 
• Als de tank vol is, wordt het apparaat uitgeschakeld en verschijnt “FT” op het display. 

De tankdop moet worden verwijderd en geleegd. Laat al het water weglopen in een 
bak. Als al het water is afgevoerd, plaatst u de dop weer op zijn plaats. 

• Als de tank leeg is, start het apparaat weer op. 
 
Let op: 

• Bij gebruik in zeer koude ruimtes wordt het apparaat automatisch ontdooid, waardoor 
de normale werking tijdelijk wordt onderbroken. "LT" verschijnt op het display. 
Tijdens deze handeling is het normaal dat het geluid van het apparaat verandert. 

• In deze modus moet u mogelijk enkele minuten wachten voordat het apparaat hete 
lucht begint af te geven. 

• In deze modus kan de ventilator gedurende korte perioden werken, ook al is de 
ingestelde temperatuur al bereikt. 

 
3) VENTILATIEmodus 

Bij gebruik van het apparaat in deze modus hoeft de luchtslang niet te worden aangesloten. 
• Druk een aantal keer op de ‘modus selecteren’-knop totdat het koel symbool 

verschijnt. 
• Selecteer de gewenste ventilatorsnelheid door op de ‘ventilatiesnelheid’-knop te 

drukken 
Er zijn drie snelheden beschikbaar: drie balkjes voor hoge, twee balkjes voor gemiddelde en 
één voor lage snelheid. 
 

4) DROOGmodus 
Ideaal om de luchtvochtigheid in de kamer te verlagen (lente en herfst, vochtige kamers, 
regenachtige periode, etc.). In de droogmodus moet het apparaat op dezelfde manier worden 
voorbereid als in de koelmodus, met de luchtafvoerslang bevestigd om het vocht naar buiten te 
laten afvoeren. 
 
Om deze modus correct in te stellen: 

• Druk een aantal keer op de ‘modus selecteren’-knop totdat het droog symbool 
verschijnt. In het scherm verschijnt “dH”.  

• In deze modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch geselecteerd door het 
apparaat en kan deze niet handmatig worden ingesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) TIMER INSTELLEN 
Deze timer kan worden gebruikt om het opstarten of uitschakelen van het apparaat te 
vertragen, dit voorkomt verspilling van elektriciteit door de bedrijfsperioden te optimaliseren. 
 
Programmering opstarten 

• Zet het apparaat aan, kies de gewenste stand, bijvoorbeeld koel, 24 ºC, hoge 
ventilatorsnelheid. Schakel het apparaat uit. 

• Druk op de timerknop. 
• Druk op de ‘temperatuur verhogen’-knop of ‘temperatuur verlagen’-knop om het 

aantal uren vertraging voordat het apparaat inschakelt in te stellen. De timer kan 
worden ingesteld in intervallen van 0,5 uur tot 10 uur, de intervallen van 1 uur tot 24 
uur. 

• Enkele seconden na het instellen wordt de instelling in het geheugen opgeslagen, 
brandt de timerindicator en geeft het display aan dat het apparaat in stand-by staat. 

• Druk nogmaals op de timerknop of de ‘aan/uit’-knop, de timer wordt geannuleerd en 
het timersymbool verdwijnt van het scherm. 

 

Programmering afsluiten 
• Als het apparaat in werking is, drukt u op de timerknop, de timerindicator en de uren 

knipperen. 
• Druk op ‘temperatuur verhogen’-knop of ‘temperatuur verlagen’-knop om het aantal 

uren vertraging in te stellen voordat het apparaat wordt uitgeschakeld. 
• Een paar seconden na het instellen wordt de instelling in het geheugen opgeslagen, 

brandt de timerindicator en toont het display de huidige modus. Aan het einde van de 
ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus. 

• Druk nogmaals op de timerknop van de aan / uit-knop, de timer wordt geannuleerd 
en het timersymbool verdwijnt van het scherm. 

 

ZELFDIAGNOSE 
Het apparaat heeft een zelfdiagnosesysteem om een aantal storingen te identificeren. 
Foutmeldingen worden weergegeven op het display van het apparaat. 
 
WAT WORDT ER WEERGEGEVEN? WAT MOET IK DOEN? 
 
 
 
 
 
LAGE TEMPERATUUR (vriesbeveiliging) 
 

 
Het toestel is voorzien van een 
vorstbeveiliging om overmatige ijsvorming 
te voorkomen. Het apparaat start 
automatisch weer wanneer het 
ontdooiproces is voltooid. 
 

 
 
 
 
 
‘PROBE’ STORING (sensor beschadigd) 

 
Als dit wordt weergegeven, neem dan 
contact op met uw plaatselijk erkende 
servicecentrum. 
 
 

 
 
 
 
 
 
VOLLE TANK (veiligheidstank vol) 

 
 
Leeg de interne veiligheidstank volgens de 
instructies in de paragraaf "WARMTE 
modus". 
 
 

 



HANDLEIDING VAN AFSTANDSBEDIENING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Richt de afstandsbediening op de ontvanger op het apparaat. 
• De afstandsbediening mag niet meer dan 7 meter van het apparaat verwijderd zijn 

(zonder obstakels tussen de afstandsbediening en de ontvanger). 
• De afstandsbediening moet met de grootste zorg worden behandeld. Laat het niet 

vallen en stel het niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen. Als de 
afstandsbediening niet werkt, probeer dan de batterij te verwijderen en terug te 
plaatsen. 

 

DE BATTERIJEN PLAATSEN OF VERVANGEN 
• Verwijder het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening 
• Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V op de juiste plaats 
• Plaats het klepje terug. 

 

Lees de instructies voor het instellen van het apparaat op de voorgaande pagina’s.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



EXTRA INSTRUCTIE  
 

SLAAPfunctie 
 
Deze functie is handig voor ’s nachts, omdat het de werking van het apparaat geleidelijk 
vermindert. Om de functie correct in te stellen: 

• Selecteer de koel- of verwarmingsmodus zoals hierboven beschreven. 
• Druk op de ster-knop en het symbool onder het ster-symbool. 

 
Het apparaat werkt in de eerder geselecteerde modus. Wanneer je de slaapfunctie kiest, zal 
het scherm de helderheid verminderen.  
 
De slaapfunctie houdt de kamer op een optimale temperatuur zonder buitensporige 
schommelingen in de temperatuur en de luchtvochtigheid, met een stille werking. De 
ventilatorsnelheid is altijd laag, terwijl de kamertemperatuur en vochtigheid geleidelijk 
variëren om het meest comfortabele temperatuur te garanderen. 
 
In de koelmodus stijgt de geselecteerde temperatuur met 1 ºC per uur in een periode van 2 
uur. Deze nieuwe temperatuur wordt de komende 6 uur gehandhaafd. Schakel het apparaat 
vervolgens uit. 
 
In de verwarmingsmodus daalt de geselecteerde temperatuur met 1 ºC per uur over een 
periode van 3 uur. Deze nieuwe temperatuur wordt de komende 5 uur gehandhaafd. 
Schakel het apparaat vervolgens uit. 
 
De slaapfunctie kan op elk moment tijdens het gebruik worden geannuleerd door op de 
‘slaap’-, ‘modus’- of ‘ventilatorsnelheid’-knop te drukken. 
 
In de ventilator- of droogmodus kan de slaap-functie niet worden ingesteld. 
 
TIPS VOOR EEN JUIST GEBRUIK 
 
Volg deze aanbevelingen om het beste uit uw apparaat te halen: 

• Sluit de ramen en deuren in de te behandelen kamer. Als u het apparaat voor een 
bepaalde periode installeert, moet u de deur een beetje open laten staan (slechts 1 
cm) om een goede ventilatie te garanderen. 

• Bescherm de kamer tegen directe blootstelling aan de zon door gordijnen en/of 
jaloezieën gedeeltelijk te sluiten om het apparaat veel zuiniger te laten werken. 

• Leg nooit voorwerpen van kinderen op het apparaat. 
• Blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat niet. Laat de roosters vrij. 
• Zorg ervoor dat er geen warmtebronnen in de kamer zijn. 
• Gebruik het apparaat nooit buitenshuis. 
• Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat. Plaats indien nodig de 

zwenkwielvergrendelingen onder de voorwielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WATERAFVOERMETHODE 
Wanneer er overtollige watercondensatie in de unit is, stopt het apparaat met werken en 
toont "FT" (volle tank zoals vermeld bij zelfdiagnoses). Dit geeft aan dat de 
watercondensatie moet worden afgevoerd volgens de volgende procedures: 
 
Handmatig aftappen (fig.24) 
Water moet mogelijk worden afgevoerd in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid 

1. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
2. Plaats een opvangbak onder de onderste aftapplug. Zie figuur 24. 
3. Verwijder de onderste aftapplug. 
4. Het water loopt weg en verzamelt zich in de opvangbak (misschien niet 

meegeleverd). 
5. Nadat het water is afgevoerd, plaatst u de onderste aftapplug stevig terug. 
6. Zet het apparaat aan. 

 
Continu aftappen (fig.24) 
Bij gebruik van de unit in de ontvochtigingsmodus wordt continue afvoer aanbevolen. 
1. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
2. Verwijder de aftapplug. Terwijl u deze handeling uitvoert, kan er wat restwater worden 
gemorst, dus zorg ervoor dat u een pan hebt om het water op te vangen. 
3. Sluit de afvoerslang aan (12,7 mm, mogelijk niet meegeleverd). Zie diagram. 
4. Het water kan continu via de slang in een afvoerputje of emmer worden afgevoerd. 
5. Zet het apparaat aan. 
 

 
 
LET OP 
Zorg ervoor dat de hoogte en het gedeelte van de afvoerslang niet hoger is dan die van de 
afvoer, anders mag de watertank niet worden geleegd. 


