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Om gevaar te voorkomen volg altijd deze instructies op:
Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de  
omgeving, de ernst van het gevaar wordt aangeduid met de twee 
onderstaande begrippen:

Dit symbool waarschuwt voor dodelijk gevaar of zwaar letsel

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijk letsel of schade aan
goederen.

Steek de stekker in het 
stopcontact op de juiste wijze.

Maak voor het starten of stoppen van de
unit geen gebruik van de voeding

Gebruik geen beschadigde
of onjuiste bekabeling

• Het kan een elektrische
schok veroorzaken of brand door
oververhitting.

• Het kan elektrische schok of brand
door oververhitting veroorzaken.

• Het kan elektrische schok of brand veroorzaken 

• Indien de voedingskabel is beschadigd
dient dit door de fabrikant of een andere 
gekwalificeerde service monteur te worden
vervangen.

Maak geen aanpassingen aan de lengte
van het voedingssnoer of combinaties.

Bedien de unit niet met natte handen of
in een vochtige situatie.

Richt de uitblaaslucht niet direct op 
personen of dieren.

• Mogelijke elektrische schok of brand
door oververhitting.

•Het kan elektrische schok veroorzaken

Sluit altijd aarde aan                       Laat geen water toe bij elektrische
delen .

Zorg voor een correcte elektrische 
installatie van de unit.

• Geen aarde kan elektrische schok 
veroorzaken.

• Het kan schade veroorzaken of een 
elektrische schok veroorzaken.

• Geen installatie mag brand en/of 
elektrische  shok veroorzaken.

Onderbreek de voeding indien 
vreemde geluiden, stank of rook
ontstaat.

Maak geen gebruik van een 
beschadigd stopcontact.

Open de omkasting niet tijdens
gebruik.

• Brandgevaar of gevaar voor
elektrische schok.

• Het kan een elektrische schok 
en/of brand veroorzaken.

• Gevaar voor elektrische schok.

Pas op met vuurwerk Zorg ervoor dat bekabeling niet kort 
bij warmtebronnen komt

Maak geen gebruik van ontvlambare stoffen
in de nabijheid van de airconditioner.

• Brandgevaar     • Het kan brand veroorzaken    • Explosiegevaar

■  De volgende symbolen worden gebruikt: 

Nooit doen

Altijd doen
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CAUTIONCAUTION

WARNINGWARNING

Raak geen metalen delen
aan indien u de filters
vervangt.

Maak de unit niet schoon 
met water.

Ventileer voldoende indien 
gebruik van een haard.

• Ze zijn scherp en kunnen letsel
veroorzaken.

• Water kan binnendringen en een 
elektrische schok veroorzaken

• Zuurstof tekort kan ontstaan.

Schoonmaken van de unit,
alleen nadat de voeding 
is uitgeschakeld !

Hou mensen, dieren en
planten buiten de directe
luchtstroming.

De unit is niet geschikt voor
precisie klimatisering van dieren
groenten, machines of bv. kunst
artikelen.

• De ventilator draait met hoge 
snelheid en kan letsel
veroorzaken.

• Het kan schade aan bezittingen
veroorzaken.

Schakel de unit uit en sluit
de ramen tijdens storm en 
noodweer.

Hou de stekker zelf vast
als u deze uit het contact
wilt halen.

Schakel de voeding uit als
u  de unit voor langere tijd 
niet gaat gerbuiken.

 • Trekken aan de kabel kan een 
elektrische schok veroorzaken.

Blokkeer nooit de lucht 
aanzuig en uitblaas
openingen.

Draag zorg voor een stevige en 
onbeschadigde opstellingsconstructie
voor de buitenunit.

Plaats de filters altijd correct
in de unit. Maak ze elke 2
weken schoon.

• Het kan schade aan de unit 
of omgeving veroorzaken.

• De unit kan vallen en letsel en/of
schade veroorzaken

• Gebruik zonder filters kan storing
veroorzaken.

Maak geen gebruik van 
te sterke of aggresieve 
schoonmaakmiddelen.

Zet geen zware dingen op de 
voedingskabel.

Drink geen water dat uit de
airconditioner komt.

• Het oppervlak en de kleur kunnen 
aangetast worden door deze
middelen.

• Dit kan elektrische schok en/of
brand veroorzaken.

• Het bevat vervuiling die ziektes
kan veroorzaken.

Ventileer de ruimte indien er koelgas is
ontsnapt voor u de unit inschakelt.

Maak geen aanpassingen aan de apparatuur

• Explosie en brandgevaar                       • Het kan storing en elektrische schok veroorzaken

Wees voorzichtig tijdens uitpakken/installatie
Scherpe randen kunnen letsel veroorzaken.

Indien water is binnengedrongen in de unit
schakel de voeding uit en trek de stekker uit
het contact. Neem aansluitend contact op 
uw dealer of de Lennox servicedienst.
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Voorbereiding voor gebruik

Opbergen en gebruik van de afstandbediening
• De afstandbediening kan worden opgeborgen in de

wandhouder.
• Richt de afstandbediening tijdens gebruik op de

ontvanger. Deze bevindt zich ijn het midden of aan
de rechterzijde van de binnenunit.

Plaatsen van de batterijen in de afstandbediening

Neem het batterij paneel los door in de richting
van de pijl te trekken.

Plaats nieuwe batterijen en let op dat de juiste  (+) en (-) 
zijden worden gebruikt.

Schuif het paneel terug op zijn plaats.

NOOT:
• Gebruik 2 AAA(1.5volt) batterijen. Gebruik geen oplaadbare

batterijen

Signaal ontvanger
Ontvangt het signaal van de afstandbediening.(Ontvangst bevestigingssignaal: 2 korte piepjes of 1 langere).

Indicatie lampjes:

On/Off : Licht op tijdens gebruik.

Sleep Mode : Licht op indien slaap mode is gekozen

Timer : Licht op tijdens Timer gebruik

Defrost Mode : Licht op tijdens ontdooien of tijdens warme start (alleen Heat pump model)

: Licht op indien de buitenunit is bedrijf is (alleen voor Cooling model)OUT
DOOR

OUTDOOR UNIT
OPERATION
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Koelen

Automatisch

Ontvochtigen

klapdeksel
(open)

Verwarmen

Signaalzender

• Cooling Model( ), Heat Pump Model( )

ON OFF

SET CANCEL

10

11

12

13

7

8

9

2

6

1

5

4

3

Gebruik van de Afstandbediening

EN
G

LISH

De afstandbediening

Functiekeuze

START/STOP TOETS
Unit start als op deze toets wordt gedrukt
en stopt na opnieuw drukken

FUNCTIEKEUZE TOETS
selecteert de gewenste functie.

INSTELLEN RUIMTE TEMPERATUUR
TOETS
Instellen van de ruimtetemperatuur.

INSTELLEN VENTILATORSNELHEID 
Selecteert de ventilatorsnelheid
laag, medium, hoog en chaos

SNELLE AFKOELING
Start/stop toets voor de snelle afkoeling
(super hoge ventilatorsnelheid en 
functie koelen.)

AIR SWING TOETS
Start/stop toets van de airswing met
mogelijkheid uitblaasrichting vast te zetten

TIMER TOETS
stelt de tijd van starten of stoppen in 

TIJD INSTELLEN
Stelt de actuele tijd in. (zie pagina 11)

TIMER SET/CANCEL TOETS
Bevestigd de ingestelde timer tijd 
en stopt de timer functie
(zie pagina 11)

SLEEP MODE TOETS
Kiest de slaap functie
(zie pagina 11)

VENTILATOR TOETS
Schakelt de ventileer functie in, luchtverplaatsing zonder
koelen of verwarmen, zie pagina 12)

RUIMTE TEMPERATUUR TOETS

RESET TOETS
Gebruik voor

controle van de actuele ruimtetemperatuur

 tijdreset of na het plaatsen van nieuwe
batteries.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Koelen OntvochtigingAutomatisch Verwarmen
(Heat pump model )

Temperatuur hoger

Temperatuur lager

Gebruik van de functiekeuze toets

Druk de Start/Stop toets. 
De unit reageert met een geluidssignaal.

Open het deksel van de afstandbediening. Selecteer Koelen
middels drukken op de functiekeuze toets
Iedere keer dat u de toets drukt verschuift de geselecteerde
functie in de richting van de pijl

Sluit het deksel weer. Stel de gewenste temperatuur in
lager dan de actuele ruimtetemperatuur, instelling kan 
tussen de 18°C~30°C in stapjes van 1°C.

Selecteer de gewenste ventilatorsnelheid
Door meermaals deze toets te drukken 
verandert de geselecteerde snelheid van 
laag naar medium, hoog en chaos.

functie: Koelen

1

2

3

4

Natuuurlijke wind beleving door de CHAOS ventilator instelling
❏  Voor een frisser gevoel stelt u de ventilatorsnelheid in op CHAOS. De unit varieert nu constant 

de snelheid waardoor een natuurlijk koel gevoel ontstaat.
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Auto
(Heat pump model 

Koelen OntvochtigingAuto Verwarmen
(Heat pump model 

Temperatuur hoger

Temperatuur lager

Druk de  Start/Stop toets. 
De unit reageert met een geluidssignaal.

Open het deksel van de afstandbediening, selecteer Auto
druk meermaals op de functiekeuze toets
De geselecteerde functie verschuift volgens onderstaand
schema, in de richting van de pijl

De temperatuur en ventilatorsnelheid zal automatisch door 
regeling van de airconditioner worden bepaald.
Indien u de temperatuur toch nog wilt wijzigen drukt op de 
temperatuur insteltoetsen. U kunt de temperatuur tot 2 graden
verhogen of verlagen.

Tijdens gebruik van de functie Auto:

❏  De ventilatorsnelheid kan niet worden gewijzigd. Deze is ingesteld door de Fuzzy logic
❏  Indien de unit niet op de gewenste wijze functioneert schakel dan handmatig over. De unit zal

niet automatisch schakelen tussen verwarmen en koelen. Dit dient middels handmatige omschakeling
te gebeuren.

❏  Tijdens Auto functie: gebruik van de toets chaos swing zal de horizontale louvres op en neer doen
bewegen. Indien u deze functie wenst uit te schakelen druk dan opnieuw op de chaos toets.

functie: Automatisch

1

2

3
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Koelen
Ontvochtigen

Auto Verwarmen
(Heat pump model only)

Druk op de Start/Stop toets.
De unit reageert met een  
geluidssignaal

Open het draaipaneel op de afstandbediening en selecteer 
Ontvochtigen
middels de functiekeuze toets
Met iedere keer drukken op deze toets verschuift de 
geselecteerde functie in de richting van de pijl

Tijdens Ontvochtigen:

❏  zal de ruimte temperatuur automatisch worden ingesteld op de voor het ontvochtigingsproces optimale
waarden rekening houdend met de actuele ruimte temperatuur.
De temperatuur zal niet worden getoond in de afstandbediening en kan ook niet worden ingesteld.

 

functie : Ontvochtigen

1

2

Selecteer met de toets ventilator de 
gewenste ventilator snelheid. U kunt 
kiezen tussen 4 mogelijkheden:
low, medium, high, or CHAOS. Iedere
keer dat u de toets drukt verschuift u 
de ingestelde snelheid.

3

Natuurlijke bries met de CHAOS logica
❏  Voor een verfrissender gevoel, druk op de toets ventilator en kies

de CHAOS mode. In deze mode, zal de lucht als een natuurlijke
bries aanvullen omdat de unit automatisch de uitblaassnelheid
zal blijven varieren.
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Koelen OntvochtigenAuto

Temperatuur verhogen

Temperatuur verlagen

Verwarmen
(Heat pump model only)

Druk op de Start/Stop toets
De unit zal reageren met
een geluidssignaal

Open het draaipaneel op de afstandbediening en selecteer 
Verwarmen, middels de functiekeuze toets. 
Met iedere keer drukken op deze toets verschuift de 
geselecteerde functie in de richting van de pijl.

Sluit het draaipaneel op de afstandbediening
Stel de ruimtetemperatuur hoger in dan actuele temperatuur
De temperatuur kan worden ingesteld tussen de 16°C~30°C 
in stapjes van 1°C.

Stel de gewenste ventilatorsnelheid in met de 
de toets, met keuze uit 4 snelheden:
low, medium, high, of Chaos.
high, or CHAOS. keer dat u de toets 
drukt verschuift u de instelling

functie : Verwarmen (alleen indien Heat pump model)

1

2

3

4

Naturlijke bries met de CHAOS logica
❏  Voor een verfrissender gevoel, druk op de toets ventilator en kies de CHAOS mode. 

In deze mode, zal de lucht als een natuurlijke bries aanvullen omdat de unit automatisch de 
uitblaassnelheid zal blijven varieren.
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of of

OPMERKING:

❏  Tijdens de functie snelle afkoeling zal de unit altijd op extra hoge ventilatorsnelheid  draaien
en de ruimtetemperatuur automatisch op 18 graden worden ingesteld. De functie is bedoeld
om de ruimte tijdens hoog zomer dagen zo snel mogelijk af te koelen.

Druk op de  Start/Stop toets. 
De unit zal reageren met een 
geluidssignaal

Druk op de toets Snelle afkoeling
De unit zal gaan werken in de koelfunctie
op extra hoge ventilatorsnelheid voor 
een periode van 30 minuten.

Voor het stoppen van Snelle afkoeling druk de dan op de
toetsen Snelle afkoeling of ventilator of op de tempe-
tuur insteltoetsen. De unit zal gaan werken in koelbedrijf
met ventilatorsnelheid hoog.

functie : Snelle afkoeling

1

2

3
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  Uitgestelde Stop tij d               Uitgestelde Start Tijd Uitgestelde Stop en Start         Uitgestelde Start en Stop 
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Extra gebruiksmogelijkheden

Sleep Mode

Druk op de Sleep Mode Auto toets om de tijd
in te stellen waarop de unit uitschakeld

De Timer is instelbaar in stappen van een uur
door de Sleep Mode Auto toets tussen de 
1 en 7 keer te drukken.
Druk op deze toets terwijl u de afstandbediening
in de richting houdt van de airconditioner zodat 
het signaal correct door de unit wordt ontvangen.

Controleer: de indicatie LED moet oplichten.

Om de Sleep Mode op te heffen drukt u meer-
maals op de toets, totdat de ster verdwijnt uit 
(      ) het display.

Noot: De Sleep Mode gebruikt de lage
ventilatorsnelheid (koelen) of de medium 
snelheid (heat pump) voor rustig slapen.

IN KOELEN: De temperatuur wordt automatisch
verhoogd met 1°C in de eerste 30 minuten en 
met 2°C in 1 uur voor een comfortabele
nachtrust.

Instellen van de Tijd

Tijd kan alleen worden ingesteld na drukken op
de Reset toets. Indien u batterijen hebt vervangen
dient u de Reset toets te drukken om de juiste
tijd in te stellen.

Druk op de Start/Stop toets.

Druk op de Tijd insteltoetsen tot de juiste tijd is
ingesteld.

Druk op de SET toets.

Noot: Let op de aanduiding
voor A.M. en P.M.

Draag zorg voor een correcte actuele tijd instelling
met de afstandsbediening (zie boven).

Druk op de ON/OFF Timer toets 
om timer functie te activeren.

Druk de Tijd instelling
toetsen totdat de gewenste
tijd is ingesteld.

Druk de geselcteerde on/off setting door 
te drukken op de Timer SET toets 
terwijl u de afstandsbediening op de 
unit richt voor correcte ontvangst.

Om de Timer functie te annuleren.
Druk op de Timer Cancel toets terwijl u de 
afstandsbediening op de unit richt voor een 
correcte ontvangst van het signaal.
(De Timer indicatielamp op de airconditioner
en het display gaan uit)

Timer : inschakeltijd  START   / uitschakeltijd  STOP

NOOT: Selecteer een van de volgende 4 mogelijkheden.

1

1 2

3

2

3

met de unit in werking

1

2

3

4

ON OFF

SET

SET

CANCEL
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CAUTIONCAUTION

Fan speed is on low. Fan speed is on medium. Fan speed is on high.CHAOS Air

functie: Ventileren
Circuleert de lucht door de ruimte zonder deze te verwarmen of te koelen.

Druk op de Start/Stop toets. De unit reageert met een geluidssignaal.

Open het draaideksel op de afstandsbediening. Druk op Ventilator toets. Sluit het deksel
Iedere keer dat u op de Ventilatorsnelheid toets drukt verschuift de instelling in de richting
van onderstaande pijl.

Noot:
❏  CHAOS Air optimaliseert energieverbruik en voorkomt te sterke koeling. De ventilator

snelheid wordt automatisch aangepast aan de ruimtetemperatuur.

1

2

De op/neer luchtrichting kan worden ingesteld
met de afstandsbediening.

Druk op de Start/Stop toets om de unit te starten.

Open het draaideksel van de afstandsbediening. 
Druk op de Chaos Swing toets en de lamellen
swingen op en neer. Druk de Chaos Swing toets
opnieuw om de uitblaaslamellen in de gewenste
stand stil te zetten.

Noot:
❏  Door de toets CHAOS swing te drukken wordt de

uitblaasrichting automatisch versteld op basis van 
de CHAOS algoritmes om de luchtverdeling in de
ruimte te optimaliseren en om het menselijk lichaam
het gevoel te geven dat het verblijft in een 
natuurlijke bries.

❏  Maak voor het verstellen van de verticale luchtuit-
blaasrichting altijd gebruik van de afstandsbediening
Handmatig verdraaien van de lamellen kan de unit 
beschadigen.

❏  Indien de unit wordt uitgeschakeld zullen de lamellen
de uitblaasopening automatisch sluiten.

Instellen van de links/rechts uitblaas richting
Voorzicht:: Zorg dat de unit is uitgeschakeld !

Open voorzichtig de lamellen om bij de 
links/rechts instelling te kunnen komen.

Stel de links/rechts richting met de hand in.

Verticale Luchtuitblaasrichting

Maak zelf geen aanpassingen aan de airconditioner.
Neem contact op met geautoriseerd personeel voor reparaties en 
onderhoud.
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Service Switch
(Some Models)

ON/OFF

ON/OFF

Heat pump Model
Cooling Model

Room Temp. ≥ 24°C 21°C ≤ Room Temp. < 24°C Room Temp. < 21°C

Operating mode Cooling Cooling Healthy Dehumidification Heating

Indoor FAN Speed High High High High

Setting Temperature 22°C 22°C 23°C 24°C

ON/OFF Bediening
Bedieningsinstructie indien afstandsbediening onbruikbaar. 
ON/OFF bediening start nadat deze toets wordt gedrukt. De 
toets vindt u rechtsonder op de binnenunit. De unit stopt 
door opnieuw op deze toets te drukken. 
Met deze wijze van bedienen worden automatisch de  
waarden in de volgende tabel ingesteld.

Service Switch Bediening (Niet alle Modellen)
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Gebruikstip 
Ventilatorsnelheid en koelcapaciteit:
De gespecificeerde koelcapaciteit is de waarde die de unit bereikt
met de ventilatorsnelheid hoog. De capaciteit van de unit is 
lager bij de medium en de lage ventilatorsnelheid.
Hoge ventilatorsnelheid wordt aanbevolen om de ruimte
snel af te koelen. Hog

e

Sne
lhe

id

Onderhoud
Opgelet: Voordat u welke vorm van onderhoud dan ook verricht: schakel eerst de unit uit !

Binnen Unit

Rooster/Omkasting/Afstandsbediening
❏  Schakel de unit uit voor schoonmaken. Maak

gebruik van een schone droge doek. Gebruik
geen bleek of oplosmiddelen.

NOOT:
Voeding moet onderbroken worden voordat  u
de unit schoon maakt.

LUCHT FILTERS
De lucht filters achter het rooster dienen gecontroleerd
en gereinigd te worden met een interval van 2 weken.
Vaker indien dit noodzakelijk is.

❏  Wat u niet moet doen:

• Water van meer dan 40°C gebruiken
Dit kan de unit vervormen en kleur
verschillen veroorzaken.

• Oplosmiddelen gebruiken
Het oppervlak van de unit kan beschadigen

Open het rooster aan de voorzijde en trek 
voorzichtig de filters los.

Maak het filter schoon met een stofzuiger of 
handwas voorzichtig met lauw water.
• Indien vuil moeilijk los te weken is maak

dan gebruik van een milde zeepoplossing.
• Gebruik geen water warmer dan 40°C.

Het kan de filters vervormen

Na het schoonmaken laat u de filter
drogen in de schaduw.

Schuif de filters terug in de unit.

Vertical louver Horizontal louver

Air filters
(behind front panel)

Air outlet ventAir inlet vent

Gasoline

Powder

1

2

3

4
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(Zijkant) (Achterzijde)
Lucht aanzuig

roosters

Lucht uitblaas
rooster

Koeltechnisch

Condensafvoe

Elektrostatisch filter cassette

lucht filter 3

2

Buiten Unit

De warmtewisselaar en de beschermroosters van de omkasting van de buitenunit moeten regelmatig
worden ontdaan van vuil, bladeren en stof. Eventueel is een professionele schoonmaak mogelijk met
een stoomreiniger. 

NOOT:
Vervuilde roosters en warmtewisselaars verlagen het geleverde vermogen en veroorzaken  een
slechter energetische rendement.

Vervangen van de elektrostatische filters (Optioneel)
• Aanbevolen standtijd : ca. 2 jaar

Open rooster voorzijde en verwijder 
de luchtfilters.

Plaats luchtfilters terug en sluit het 
rooster paneel.

Schuif de elektrostatische filters uit .

Plaats nieuwe elektrostatische filters.

1 2

3

4
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CAUTION

Schakel de unit in, in ventilatie mode voor 
2 tot 3 uur (zie pag. 12) 

• Alle interne componenten zijn nu droog

Wanner u de airconditioner voor langere tijd  
niet gaat gebruiken. Wanneer u de airconditioner weer gebruikt

Schakel de werkschakelaar uit en trek de
stekker uit het contact.

Haal de batterijen uit de afstandbediening

Indien u de airconditioner lange tijd niet gebruikt.

Schakel de werkschakelaar uit indien u de unit voor 
langere tijd niet gaat gebruiken.
Stof en vuil kunnen brand veroorzaken

Maak de luchtfilters schoon en plaats ze 
terug in de unit.
(zie pag. 14)

Controleer of de luchtaanzuig en uitblaas van  
zowel binnen als buitenunit niet geblokkeerd zijn.

Maak de ruimte niet te koud

Dit is niet goed voor uw gezond-
heid en verbruikt veel energie

Zorg ervoor dat alle ramen en 
gesloten zijn.

Hou de koele lucht in de ruimte
en voorkom het binnendringen
van warmte.

Hou de zon buiten

Maak gebruik van gordijnen of 
zonwering op opwarming door
direct zonlicht te voorkomen.

Hou de luchtfilters schoon

Dichtgeslagen filters door stof
verlagen de luchtdoorstroming
en zo de koel- en verwarmings
capaciteit van de airconditioner

Zorg voor een goede 
luchtverdeling.

Stel de luchtuitblaas lamellen 
horizontaal en verticaal zo in 
dat er een uniforme lucht-
verdeling in de ruimte ontstaat.

Ventileer de ruimte af en toe

Zorg ervoor dat u af en toe de 
ruimte ventileert en niet altijd 
ramen en deuren gesloten hebt.
Zorg voor verse lucht.

GebruiksTips
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Voor u belt met de servicedienst...

Controleer zelf de volgende zaken alvoren u om reparatie of service verzoekt:
Indien de fout onoplosbaar blijkt bel dan met uw dealer of de Lennox servicedienst.

Probleemtips! Spaar tijd en geld!

Storing Verklaring Zie pagina

De airconditioner werkt niet

De ruimte ruikt eigenaardig
 

Het lijkt of er water lekt in de 
airconditioner.

De airconditioner werkt niet
in de eerste  3 minuten na 
een herstart.

De unit koelt of verwarmt 
minder goed.

De unit maakt geluid

Display op afstandsbediening
vaag of geheel weg.

Kraakgeluiden

• Is er een timer functie actief ?
• Is de voeding nog in orde, is er een stop 

doorgeslagen ?

• Controleer of dit niet wordt veroorzaakt door 
wanden, vloeren, kleding of stoffen in de ruimte

• Condensatie ontstaat door het koelproces
en is normaal als warme lucht wordt gekoeld.

• Dit is een interne beveiliging tegen pendelen.
• Wacht ongeveer 3 minuten en de unit zal weer

in bedrijf komen.

• Is het luchtfilter vuil? zie de instructie voor 
reinigen van de luchtfilters.

• Staat de juiste temperatuur ingesteld ?
• Zijn de luchtaanzuig/uitblaasopeningen van de 

binnen/buiten unit geblokkeerd ?

• Voor geluid lijkend op stromend water:
-Dit wordt veroorzaakt door het koelgas dat  
stroomt door de airconditioner.

• Voor geluid lijkend op gecomprimeerd gas 
dat ontsnapt in de lucht:
-Dit wordt veroorzaakt door condenswater
dat wordt afgevoerd in de airconditioner

• Moeten de batterijen worden vervangen ?
• Zijn de batterijen correct geplaatst met (+)

en (-) in de juiste richting ?

• Dit geluid wordt veroorzaakt door expansie en 
krimp van de omkasting door veranderende 
ruimtetemperaturen.

11
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NOOT:
WATER RESISTANT: De buitenzijde van de airconditioner is WATER RESISTANT.

De binnenkant is niet water resistant en dient droog te blijven.
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