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1 Voorwoord
- De installatie en het onderhoud van dit soort

klimaatbeheersingssystemen zouden gevaarlijk kunnen
blijken te zijn vanwege de aanwezigheid in deze
apparaten van koelgas onder druk en van onder stroom
staande elektrische onderdelen.

- Het is daarom verstandig om de installatie, de eerste
inwerkingstelling en het onderhoud uitsluitend door
hiervoor opgeleide en bevoegde personen te laten
uitvoeren, die eerst deze handleiding aandachtig
doorgelezen moeten hebben en de inhoud ervan
begrepen moeten hebben. In geval van twijfel raden wij
aan om de Servicedienst te raadplegen.

- De eenvoudigere onderhoudsbeurten, zoals het reinigen
en/of vervangen van de filters, zijn niet bijzonder moeilijk
of gevaarlijk en kunnen daarom ook door de gebruiker
zelf uitgevoerd worden.

- Tijdens de montage en bij alle
onderhoudswerkzaamheden is het van het grootste
belang dat u de in deze handleiding en op de aan de
binnenkant van het apparaat aangebrachte stickers
vermelde voorzorgsmaatregelen in acht neemt. U moet
daarnaast ook alle vanzelfsprekende
voorzorgsmaatregelen treffen en de op de plaats van
installatie geldende veiligheidsnormen in acht nemen.

- Verder moet u bij alle werkzaamheden op de koelzijde
van de apparaten altijd werkhandschoenen en een
veiligheidsbril dragen.

- Let erop dat u zich niet brandt als er eventueel gelast
moet worden.

BELANGRIJK: Om ieder risico van elektrische
schokken te voorkomen is het van fundamenteel belang
dat u bij het aanleggen van de elektrische verbindingen
en bij iedere onderhoudsbeurt op de apparaten, van te
voren de hoofdschakelaar openzet.

- Gebruik voor de reparaties uitsluitend de bij de
leverancier verkrijgbare originele reserveonderdelen.

- De airconditioner mag alleen geïnstalleerd worden in
vertrekken waar geen schadelijke of explosieve gassen
aanwezig zijn.

- Het apparaat heeft een beschermingsgraad van IP 00
tegen vochtigheid en mag daarom niet geïnstalleerd
worden in ruimten waar gevaar bestaat voor
condensvorming (wasserijen, strijkkamers enz.).

- Om de goede staat van de airconditioner te waarborgen
is het van het grootste belang dat u het apparaat
tenminste één keer per jaar laat controleren door een
gespecialiseerd servicebedrijf.

- Zorg ervoor dat het apparaat absoluut niet in een positie
geplaatst wordt waarin de normale luchtcirculatie, zowel
via de externe kanalen als via de binnenroosters, zou
belemmerd kunnen worden.
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2 Technische gegevens
Dit deel van de handleiding bevat alle, voor een correcte
installatie noodzakelijke referentiegegevens.

NB: PRODUCT TOEGANKELIJK BIJ EINDGEBRUIKER

NB: De capaciteiten zijn gerelateerd aan de volgende condities
(volgens ISO regelgeving):
Koelen en ontvochtigen: Ruimtetemperatuur 27°C DB/19°C
NB - Buitentemperatuur 35°C.
Verwarmen: Ruimtetemperatuur 21°C DB - Buitentemperatuur
7°C DB/6°C NB.

2.1 Lijst van bijgeleverde onderdelen
De leverantie omvat de in de volgende tabel opgesomde
onderdelen. Alvorens met de montage te beginnen wordt
het aanbevolen om te controleren of u ze allemaal bij de
hand heeft.

Technische kenmerken

Koelvermogen

Verwarmingsvermogen HP

Luchtcapaciteit binnen

Luchtcapaciteit buiten

Geluidsproductie (minimaal)

Koelvloeistof

Elektriciteitsverbruik

COP

Voeding

Afmetingen BxHxD

Gewicht

Doorsnede gaten in de wand MIN.

BESCHRIJVING AANTAL

A Console voor de bevestiging aan de wand 1

B Buitenroosters voor de toe- en afvoer van de lucht 2

C Pijpen voor de plaatsing in de in de wand geboorde gaten 2

D Binnenflens voor de bevestiging van de pijpen 2

E Papieren boormal voor het boren van de gaten 1

F Kit met schroeven en pluggen 1

E

D

A C

F

B

Version R22 Version R410a

8500 11000 8500HP 11000HP 8500 11000 8500HP 11000HP

BTU 8.150-2.390 10.300-3.020 8.150-2.390 10.300-3.020 8.200-2.405 10.400-3.050 8.200-2.405 10.400-3.050

BTU 8.150-2.390 10.300-3.020 8.360-2.452 10.500-3.090

MC/h 350 390 350 390 350 390 350 390

MC/h 480 550 550 580 480 550 550 580

DbA (press.) 37 39 37 39 37 39 37 39

tipo R22 R22 R22 R22 R410a R410a R410a R410a

W 850 1090 850/820 1090/1050 920 1230 920/890 1230/1190

W/W 2,81 2,77 2,81 2,77 2,61 2,48 2,61 2,48

V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

mm 870X400X280 870X400X280 870X400X280 870X400X280 870X400X280 870X400X280 870X400X280 870X400X280

Kg 43 46 43 46 43 46 43 46

mm 153 153 153 153 153 153 153 153
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3 Installatieprocedure
Voor een succesvolle installatie is het van belang dat u alle
aanwijzingen, die in dit deel van de handleiding gegeven
worden, toepast. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen
zou kunnen leiden tot een slechte werking van de
apparatuur, niet te wijten aan de kwaliteit van het product,
als gevolg waarvan iedere vorm van garantie van de
fabrikant zal komen te vervallen.

3.1 Afmetingen en kenmerken van het vertrek waarin
de airconditioner geïnstalleerd wordt
Alvorens de airconditioner te installeren is het van
fundamenteel belang dat u de warmtebelasting in de zomer
van het betreffende vertrek berekent (en bij modellen met
warmtepomp tevens die van de winter).
Hoe beter deze waarde berekend wordt des te beter het
product zijn taak zal vervullen.
Bij het uitvoeren van de berekeningen dient u zich te houden
aan de geldende normen (UNI ref. Wet 10/91) of aan op
dezelfde normen gebaseerde tabellen, zowel afgedrukt als
gecomputeriseerd.
Bij uitzonderlijke toepassingen raden wij aan dat u zich
wendt tot gespecialiseerde thermotechnische installateurs.
Voor zover mogelijk dient geprobeerd te worden om de
voornaamste warmtebelastingen door de volgende
voorzorgsmaatregelen te beperken:
Voor grote, aan de zon blootgestelde raampartijen wordt
het aanbevolen om gordijnen te hangen of beter nog,
externe schermen (jaloezieën, zonneschermen,
weerkaatsende folies enz.)
Het geklimatiseerde vertrek moet zo lang mogelijk gesloten
blijven.
Vermijd het gebruik van halogeenlampen met een hoog
stroomverbruik of andere elektrische apparaten die veel
stroom verbruiken (ovens, stoomstrijkijzers, elektrische
kookplaten enz.).

3.2 Keuze van de plaats van installatie van de
airconditioner
De installatie moet uitgevoerd worden op een buitenmuur.
Om vervelende luchtstromen te vermijden moet het product
in een dusdanige positie geplaatst worden dat de
luchtstroom uit het rooster niet rechtstreeks wordt gericht
op veelvuldig betrede zones (bedden, bureaus, eettafels,
fauteuils, zitbanken enz.).

Waarschuwing: Als, volgens de voorafgaande criteria,
de juiste plaats voor het installeren eenmaal gevonden
is, moet u controleren of er op de plaatsen waar u van
plan bent de gaten aan te brengen geen structuren of
installaties aanwezig zijn die het boren van de voor
installatie noodzakelijke gaten zouden kunnen
belemmeren (balken, pijlers, waterleidingen,
stroomkabels enz.).
Controleer nogmaals of er geen obstakels bestaan voor
de vrije circulatie van de lucht door de gaten die u gaat
maken (planten en de bladeren ervan, lambriseringen,
luiken, tralies of roosters met te kleine gaten enz.).

3.3 Gaten boren in de muur
De gaten moeten gemaakt worden met geschikte
apparatuur die het werk zal vereenvoudigen en de klant
geen onnodige overlast en schade zal veroorzaken. Het
beste gereedschap om gaten met een grote doorsnede in
muren te boren is een speciale boormachine (“kernboor”
genoemd) met een zeer hoog torsiemoment en met een
van de doorsnede van het te boren gat afhankelijke

regelbare rotatiesnelheid.
Om te voorkomen dat er grote hoeveelheden stof en gruis
in de woonruimte verspreid worden kan de kernboor
aangesloten worden op een afzuigsysteem dat voornamelijk
bestaat uit een soort stofzuiger die op een hulpstuk (een
soort zuignap) aangesloten moet worden en vlak bij de boor
gehouden moet worden. Ons “Service” kantoor kan u
vertellen waar u terecht kunt voor deze apparatuur.

Voor het boren van het gat dient u als volgt te werk te
gaan:
Plaats de bijgeleverde boormal, die met plakband op zijn
plaats gehouden kan worden, tegen de muur aan en houd
daarbij de op de mal aangegeven minimumafstanden: vanaf
het plafond, de vloer en de zijwanden.
Teken, voordat u met boren begint, met een kleine boorpunt
of een priem op uiterst nauwkeurige wijze het middelpunt
van elk van de te boren gaten af.
Breng met behulp van een kernboorpunt met een doorsnede
van tenminste 154 mm de twee gaten voor de in- en uitlaat
van de lucht aan.

Waarschuwingen: Deze gaten dienen enigszins schuin
aflopend naar buiten geboord te worden om het
terugstromen van condenswater uit de kanalen te
vermijden (zie fig. 1).

Het grootste deel van het weggeboorde gruis wordt naar
buiten gestoten en er moeten daarom
voorzorgsmaatregelen getroffen worden om te
voorkomen dat er daarbij mensen geraakt worden.
Om zoveel mogelijk te vermijden dat het stucwerk aan
de buitenkant beschadigd raakt moet u bij het maken
van het laatste deel van het gat uiterst voorzichtig te
werk gaan en minder hard op de kernboor drukken.

FIG.1
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Voor het verankeren van de wandbevestigingsconsole
moeten eerst de vier gaten aan de uiteinden van de console
geboord worden zoals aangeven op de boormal (zie fig. 2).
Als de muur niet al te stevig mocht zijn is het raadzaam om
een groter aantal pluggen te gebruiken. Zoals u kunt zien
biedt de console inderdaad meerdere mogelijkheden zowel
voor wat betreft het aantal bevestigingen als de positie
ervan. Het meeste gewicht van het apparaat bevindt zich
aan de linkerkant en daarom moet het apparaat vooral aan
die kant steviger vastgezet worden. De geleverde pluggen
vragen om een boorgat van 10 mm doorsnede. De
kenmerken en de stevigheid van de muur moet in ieder
geval zorgvuldig bestudeerd worden om eventuele
specifieke pluggen voor bepaalde situaties te gebruiken.

Waarschuwing: De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als de structurele stevigheid van de
door de installateur aangebrachte verankering
ontoereikend is. Wij wijzen u er daarom op bij deze
handeling uiterst goed op te letten, omdat een slechte
uitvoering ervan ernstig letsel aan personen of schade
aan voorwerpen kan veroorzaken.

Bij de met warmtepomp uitgeruste apparaten waarvoor niet
voor een condensafvoer in de muur is gezorgd (zie
paragraaf 3.4) moet op de op de mal aangegeven plaats
(zie fig. 2) een gat van 16 mm door de muur geboord worden
om de afvoer van de condens mogelijk te maken.

3.4 Klaarmaken van de condensafvoer voor de
apparaten met warmtepomp
Tijdens het verwarmen produceren de apparaten condens
die via een speciaal kanaal afgevoerd moet worden. Zonder
dit kanaal zal het apparaat niet kunnen werken. De afvoer
vindt plaats door middel van zwaartekracht. Het is daarom
van fundamenteel belang dat het afvoerkanaal op ieder punt
een afschot heeft van minimaal 3%. De benodigde pijp mag
zowel sti jf als buigbaar zijn met een minimale
binnendiameter van 16 mm.
Als het kanaal op een rioleringssysteem aangesloten is
moet er vóór de uitgang van de pijp in de hoofdafvoer een
sifon aangebracht worden.
Deze sifon dient zich tenminste 300 mm onder de ingang
naar het apparaat te bevinden (fig. 3).

Bij een monding van het afvoerkanaal in een recipiënt (een
tank of iets anders) moet vermeden worden dat dit recipiënt
hermetisch afgesloten is en vooral dat de afvoerpijp onder
water blijft staan (zie fig. 4).

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4
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Op de boor- en plaatsingsmal van het product is de exacte
plaats vastgesteld waar de koppeling van de slang op het
apparaat moet komen (zie tevens fig. 2).
Het apparaat is uitgerust met een slang voor de afvoer van
de condens met een buitendiameter van 14 mm die
ongeveer 400 mm uit het apparaat naar buiten steekt.
Deze slang moet tenminste 200 mm diep in het door u
klaargemaakte gat geschoven worden, zonder scherpe
bochten die tot verstoppingen zouden kunnen leiden.
Bij een directe afvoer naar buiten kan de slang door de
muur heen worden gestoken (zie fig. 5) (houd rekening met
het juiste afschot).

Waarschuwing: Let erop dat het afgevoerde water in
dit geval geen last of schade veroorzaakt aan
voorwerpen of personen. ‘s Winters zou dit water door
bevriezing ijslagen buiten kunnen veroorzaken.

3.5 Montage van de luchtkanalen en de
buitenroosters
Na het boren van de gaten moet u de bij de airconditioner
geleverde kunststof pijpen erin monteren. De pijp met de
interne isolatie moet in het rechtergat gemonteerd worden
met het isolerende gedeelte naar binnen gericht zoals
aangegeven op de speciale sticker. De lengte van de pijpen
moet 55 mm korter zijn dan de dikte van de wand. De pijp
kan met een normale ijzerzaag ingekort worden. Na de
pijpen afgezaagd te hebben moeten de twee flenzen voor
de interne verankering aan beide uiteinden aangebracht
worden (fig. 6).

Nu kunt u de pijpen in de muur monteren en de flenzen met
behulp van 4 pluggen met een diameter van 6 mm
vastschroeven, waarbij u erop moet letten dat de
bevestigingsgaten in horizontale positie blijven.

Voor de montage van de buitenroosters moet u als volgt te
werk gaan:
- Houd de twee aan het rooster bevestigde rubberen

banden met één hand vast.
- Vouw de buitenroosters dubbel, houd ze met uw vrije

hand vast op de vouwlijn en steek uw vingers tussen de
lamellen (fig. 7).
Steek uw arm in de pijp tot het rooster er aan de andere
kant volledig uitsteekt.

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7
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- Laat het rooster zich weer ontvouwen maar let erop dat
u uw vingers tussen de lamellen houdt.

- Draai het rooster net zolang totdat de lamellen perfect
horizontaal en met de schuine stand naar buiten staan
(fig. 8).

- Trek het rooster naar u toe.
- Span de rubberen banden en zet ze vast aan de twee

pinnen van de binnenste flens.
- Snij het overtollige gedeelte van de band af.

Waarschuwing: Als het buitenrooster binnen het bereik
van personen is, moeten de eventuele gevaren als
gevolg van het verwijderen van het rooster vermeden
worden (men zou de armen bijvoorbeeld in het kanaal
kunnen steken en intern bewegende of onder spanning
staande onderdelen kunnen aanraken) en het is daarom
absoluut noodzakelijk dat het rooster met behulp van
de 4 pluggen met de 6 mm diameter aan de muur
bevestigd wordt.

3.6 Elektrische aansluiting
De airconditioner is voorzien van een voedingskabel met
stekker.
Als er een stopcontact in de buurt is van het apparaat hoeft
u alleen de stekker er maar in te steken. Ook in dit geval is
het hoe dan ook noodzakelijk dat u controleert of dit
stopcontact goed geaard is en of de voedingskabels de
juiste afmetingen hebben (minimumdoorsnede 1,5 mm2).
Voor een elektrische aansluiting met afgeschermde kabel
(aanbevolen bij de installatie hoog tegen de muur) kunt u
als volgt te werk gaan:
Breng een in de muur verzonken contactdoos aan op de
door de montagemal aangegeven plaats (fig. 2), waar u
moet zorgen voor een voedingslijn met een dwarsdoorsnede
van de geleiders (twee polen plus aardleiding) van 2,5 mm2.

Waarschuwing: De externe voedingslijn moet uitgerust
zijn met een speciale scheidingsschakelaar met een
voor het stroomverbruik van het apparaat passende
capaciteit (weergegeven op het typeplaatje).

De aansluiting moet volgens de geldende normen
uitgevoerd worden.
Sluit de contactdoos met het deksel waarin u vooraf een
uitsparing heeft gemaakt voor de doorvoer van de
voedingskabel.
Als alternatief kunt u ook een aansluiting maken via een in
de muur verzonken kabel op de op de mal aangegeven
plaats. In dat geval moet de mantel verwijderd worden (zoals
beschreven in paragraaf 4.1) en moet u de kabel aansluiten
op het klemmenbord voor de voeding.

Waarschuwing: Deze werkzaamheden moeten
uitgevoerd worden terwijl het apparaat reeds op de
console geplaatst is. Lees daarom ook de volgende
instructies aandachtig door voordat u de elektrische
aansluiting voltooit.

4 Voorbereidingen voor de installatie van de
airconditioner bovenaan de wand (met de luchtstroom
naar beneden gericht)
De airconditioner wordt in de fabriek geassembleerd voor
een lage wandmontage. In dat geval bevindt de luchtuitlaat
zich evenals het circulatierooster en het bedieningspaneel
aan de bovenkant van het apparaat.
Om het product aan te passen voor een hoge wandmontage
moet u als volgt te werk gaan:

FIG. 8
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4.1 Verwijdering van de mantel aan de voorkant

Waarschuwingen: Als het apparaat vóór deze
werkzaamheden nog niet aan de wand is gemonteerd
dan moet u hem voordat u deze handeling uitvoert op
de achterkant leggen. Oefen nooit te veel druk uit op
het onderste gedeelte van het apparaat om te
voorkomen dat de ommanteling vervormd raakt of dat
er krassen in ontstaan.

Steek een kleine schroevendraaier schuin tussen de spleet
aan de zijkant om de horizontale profielen op de
ommanteling te verwijderen (zie fig. 9). Pas hierbij goed op
dat u de profielen of de ommanteling niet met de punt inkerft.

Draai de 8 zelftappende schroeven waarmee de
ommanteling aan de rest van het apparaat vastzit, los.
Schuif de ommanteling langzaam ongeveer 50 cm naar u
toe (zie fig. 10).

Maak de connector die u rechts aantreft en die voor de
aansluiting van de voedingskabels van de motor voor de
regeling van de luchtstroomomleidingslamellen dient, los
(zie fig. 11).
Nu kunt u de ommanteling geheel verwijderen.

FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11
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4.2 Klaarmaken van het apparaat
Schroef de beugel die ter ondersteuning van  de kleine kaart
met de leds van de display dient los en monteer hem weer
in dezelfde positie aan onderkant op de plaats waar twee
gaten in de bodem zitten (zie fig. 12-13).

Controleer of de platte verbindingskabel nog steeds goed
vastzit aan de binnenkant van het apparaat, gebruik
eventueel isolatieband. Verwijder de tempexafsluiting die
zich rechtsonder, onder de circulatieventilator bevindt en
druk hem in de opening boven de ventilator (zie fig. 14-15).

Demonteer het luchtuitlaatrooster en het bedieningspaneel
na verwijdering van de bevestigingsschroeven ervan (zie
fig. 16).

Tijdens deze werkzaamheden moet u de ommanteling op
een plaats leggen waar geen gevaar bestaat voor krassen
of deuken. Druk op de haken aan de achterkant om het
plastic plaatje met het merk en het doorzichtige gedeelte
voor de led-display van het bedieningspaneel te
verwijderen. Keer het plaatje helemaal om (180° draaien)
en breng het weer aan op de binnenkant van het paneel.
Monteer alle specifieke onderdelen weer op de
tegenovergestelde plaatsen zodat de plaats van het
luchtuitlaatrooster omgewisseld wordt met die van het
bedieningspaneel.
Draai de ommanteling 180° om zodat het luchtuitlaatrooster
rechtsonder op het apparaat terecht komt.

FIG. 12

FIG. 15

FIG. 14

FIG. 16

FIG. 13
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Sluit de connector van de stappenmotor van het rooster
aan. Breng voorzichtig de ommanteling weer aan maar let
erop dat de kabels van de stappenmotor op een plaats
bli jven zitten waar ze de binnenkant van het
luchtuitlaatrooster niet hinderen. Controleer of alle
montagepunten van de ommanteling goed in de lijst aan
de achterkant weggewerkt zijn om een onesthetische
aanblik en golven van de ommanteling te voorkomen. Zet
de ommanteling vast met de acht bevestigingsschroeven
en doe de profielen weer terug op de betreffende plaats.
Als u klaar bent met de installatie moet u bij de opzet van
de elektronica rekening houden met de laagvorming van
de warmte in de vertrekken. Deze procedure wordt in
paragraaf 6 uitgelegd (Werkingstests en diagnose van
mogelijke storingen).

5 Plaatsing van het apparaat op de console
Na opnieuw gecontroleerd te hebben of de
bevestigingsconsole goed aan de muur verankerd is en
nadat er, indien nodig, voorzieningen voor de elektrische
aansluiting en de condensafvoer getroffen zijn, kunt u de
airconditioner ophangen. Pak hem van onderen aan de
zijkanten vast om hem op te tillen (zie fig. 17).
Om het vasthaken te vereenvoudigen kunt u het apparaat
iets naar u toe laten hellen.

De aanleg van de elektrische aansluiting en de bevestiging
van de condensafvoer moeten tot stand gebracht worden
terwijl het apparaat met behulp van een blok hout of een
vergelijkbaar voorwerp van de muur verwijderd is (zie fig.
18).
Na afloop hiervan moet de airconditioner goed tegen de
muur aan gedrukt worden om de onderste haak goed te
laten aansluiten.
Controleer, als u klaar bent, zorgvuldig op de aanwezigheid
van kieren tussen de achterkant van het apparaat en de
muur (de isolerende pakking moet goed op de wand
aansluiten), vooral in de buurt van de luchtin- en uitlaat.

6 Werkingstests en diagnose van mogelijke
storingen
Met behulp van een programma in de microprocessor van
dit apparaat kan een korte zelftest uitgevoerd worden
waarbij de verschillende interne componenten ingeschakeld
worden om te controleren of het apparaat naar behoren
functioneert.
Ga voor de zelftest als volgt te werk:
- Schakel de elektriciteit naar het apparaat in en verzeker

u ervan het apparaat in stand-by staat.
- Druk met behulp van een puntig voorwerp de microtoets

in het gaatje aan de linkerzijde van het bedieningspaneel
tenminste 4 seconden lang in.

- Aan het begin en aan het einde van de zelftestprocedure

FIG. 18

FIG. 17
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wordt enkele seconden lang de configuratiestatus van
het apparaat weergegeven aan de hand van het
volgende schema:

rode led (filter): off = UNICO
on = UNICO HP
(met warmtepomp)

groene led (compr.): off = met correctie van de
kamertemperatuur
on = zonder correctie van de
kamertemperatuur

gele led (timer): off = zonder correctie van de
kamertemperatuur
on = met correctie van de
kamertemperatuur

groene led (voed.): off = stand-by bij
stroomonderbreking
on = opnieuw starten bij
stroomonderbreking

- Wacht even om vervolgens 2 minuten lang te controleren
of het apparaat op de juiste wijze verwarmt (indien
uitgerust met de warmtepompfunctie) en controleer
daarna, na weer even gewacht te hebben, 2 minuten
lang of het apparaat koelt. Vóór het einde van de zelftest
zal de elektronica de goede werking van de
temperatuursondes controleren. Mocht er hiervan één
defect zijn dan zullen de betreffende signaalleds 20 sec.
lang blijven branden (zie tabel op de andere pagina).

Het einde van de zelftest wordt aangeven door het tien keer
achter elkaar gelijktijdig gaan branden van alle leds en het
afgaan van een geluidssignaal.
In deze fase kunt u de waarde van de door de
omgevingssonde gemeten temperatuur regelen.
Deze correctie is van belang bij het hoog tegen de muur
plaatsten van de airconditioner in vertrekken waar de warme
luchtlagen naar boven circuleren (kamers met hoge
plafonds of andere warmtebronnen buiten de airconditioner
om). De sonde zal in dit geval een temperatuur van 3°C
lager dan de reële temperatuur aflezen ter compensatie
van het verschil tussen de bewoonde ruimte van het vertrek
en de door de sonde opgemeten temperatuur.
Ga als volgt te werk om de correctie in te voeren/uit te

schakelen:
1. Controleer de staat van het apparaat zoals hierboven

beschreven. Als er geen correctie ingesteld is moet u,
om te correctie in te voeren, op het moment dat het
geluidssignaal aan het einde van de zelftest afgaat de
drukknop op het bedieningspaneel indrukken.

2. Om de correctie uit te schakelen moet u op het moment
dat het geluidssignaal aan het einde van de zelftest
afgaat de drukknop weer indrukken.
Het apparaat wordt in de fabriek afgesteld zonder de
temperatuurcorrectie.

Afgezien van de zelftest (die onder alle
omgevingstemperatuuromstandigheden uitgevoerd) kan
worden raden wij u aan ook een aantal andere tests op het
product uit te voeren volgens de voor de gebruiker
toegankelijke werkingsprocedures (zie gebruiksaanwijzing).
Eén van de belangrijkste controles heeft betrekking op de
juiste afvoer van het condenswater voor de modellen met
warmtepomp. Om deze controle te verrichten moet het
apparaat tenminste 4-5 uur lang op de verwarmingsstand
werken. Als het water niet afgevoerd wordt zal in ieder geval
het “overvol” alarm optreden.

Van links naar rechts:

COD. ALRM. BESCHRIJVING groene LED oranje LED groene LED rode LED
VOED. TIMER COMPR. FILTER

1-FS filter verontreinigd

2-HTI hoge temper. interne batterij

3-HTE hoge temper. externe batterij

4-LT lage temper. interne batterij

5-HP hoge druk

6-CF/RL temper. int. batt. niet bereikt

7-OF waterniveau

8-CKS eeprom parameters niet geldig

9 -

10-TSF kortsluiting omgevingssonde

11-TSF omgevingssonde niet aangesloten

12-TSF kortsluiting verdampersonde

13-TSF verdampersonde niet aangesloten

14-TSF kortsluiting condensatorsonde

15-TSF condensatorsonde niet aangesl.

O

O

O O

O

O O

O O

O O O

O

O O

O O

O O O

O O

O O O

O O O

O O O O
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6.1 Afvoer van het condenswater in noodgevallen
Als het systeem voor de verwerking van het condenswater
storingen vertoont zal de airconditioner uitgaan en zullen
de tweede en derde led van links (geel en groen) gaan
knipperen, daarmee de alarmtoestand signalerend.
Om het apparaat tijdelijk, tot de komst van de servicedienst,
door te laten werken, kunt u het water met behulp van deze
eenvoudige handelingen afvoeren:
- Pak het rubberen dopje onderop in het midden van het

apparaat achter de naar de wand gerichte rand van de
omlijsting tussen de duim en wijsvinger van één hand
vast.

- Trek het slangetje dat door dit dopje afgesloten wordt
een paar centimeter naar buiten.

- Haal het dopje eraf maar plaats er eerst een recipiënt
met voldoende capaciteit (tenminste vijf liter) onder om
het water in op te vangen (zie fig. 19 ).

- Als de storing verholpen is zal de servicedienst ervoor
zorgen dat het afvoerkanaal weer afgesloten wordt.

7 Periodiek onderhoud
Dit type airconditioners vereisen geen bijzonder onderhoud
behalve:
- Het reinigen of wassen van het fi lter voor de

omgevingslucht zodra de bijbehorende rode signaalled
gaat branden (zie gebruiksaanwijzing).

- Het schoonmaken van de batterij voor de “buitenlucht”,
één of twee keer per jaar, afhankelijk van de mate van
verontreiniging van de buitenlucht. Hiervoor moet het
apparaat uiteraard opengemaakt worden door de
ommanteling eraf te halen en de interne,
geluiddempende mantel te verwijderen.

- Het apparaat kan gereinigd worden met een stofzuiger
of met een zachte borstel waarbij u er goed voor moet
oppassen dat u de aluminium vinnen van de
warmtewisselaar niet beschadigt. Hardnekkig vuil zult
u met water en reinigingsmiddelen moeten afwassen.

Waarschuwing: Na het reinigen van de batterij dient u
de geluiddempende mantel op zorgvuldige wijze terug
te plaatsen waarbij de randen en pakkingen weer goed
op elkaar moeten aansluiten.

8 Ten slotte
Het verdient aanbeveling om alvorens de plaats van
installatie te verlaten alle verpakkingsresten op te ruimen
en met een vochtige doek elk spoor van vuil dat tijdens de
montage op het apparaat terechtgekomen is (fig. 20) te
verwijderen.
Deze handelingen zijn logischerwijs niet strikt noodzakelijk
maar verhogen in de ogen van de gebruiker de
professionaliteit van degene die het apparaat installeert.

Voordat u de plaats van installatie verlaat en om onnodige
telefoontjes van de gebruiker te voorkomen, is het
bovendien verstandig:
- De inhoud van de instructiehandleiding voor de

gebruiker te laten zien.
- Te laten zien hoe het filter gereinigd moet worden.
- Duidelijk te maken onder welke omstandigheden en hoe

de hulp van de Servicedienst ingeroepen moet worden.

FIG. 19

FIG. 20
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1 Inleiding
Wij wensen u ten eerste van harte te bedanken voor het
feit dat u voor een door ons gefabriceerde airconditioner
heeft gekozen.
Zoals u zult ondervinden is uw keus gevallen op een product
dat de state-of-the-art van de technologie op het gebied
van de huishoudelijke klimaatbeheersing in zich herbergt.
Deze handleiding heeft als doel het verstrekken van alle
informatie en uitleg die u nodig heeft om uw
klimaatbeheersingssysteem volledig te kunnen benutten.
Wij nodigen u daarom uit deze handleiding aandachtig te
bestuderen alvorens het apparaat in werking te stellen. Als
u de in deze handleiding opgenomen aanwijzingen opvolgt,
zult u dankzij de airconditioner die u aangeschaft heeft
jarenlang probleemloos van optimale
omgevingsomstandigheden kunnen genieten met een
minimale investering voor wat betreft de energiekosten.

2 Waarschuwingen
1) De installatie en de elektrische aansluiting van het

apparaat moeten uitgevoerd worden door personeel dat
hierin gespecialiseerd is en dat dient te voldoen aan de
door de wet 46/90 voorgeschreven vereisten. U vindt
de installatie-instructies in de betreffende handleiding.

2) De natuurlijke stroom van de lucht door zowel de binnen-
als de buitenroosters mag nooit door enig voorwerp
(meubilair, gordijnen, planten, bladeren, rolluiken enz.)
belemmerd worden.

3) Leun nooit op de ommanteling van de airconditioner of
erger nog ga er nooit op zitten om ernstige
beschadigingen van de buitenkant te vermijden.

4) Verdraai de horizontale luchtstroomomleidingslamellen
nooit met de hand. Gebruik hiervoor alti jd de
afstandsbediening.

5) Bij waterlekkage uit het apparaat moet u hem
onmiddellijk uitschakelen en de elektrische voeding
onderbreken. Bel vervolgens de dichtstbijzijnde
servicedienst.

6) Tijdens de werking op de verwarmingsstand zal de
airconditioner van tijd tot tijd het ijs dat zich op de externe
batterij gevormd kan hebben verwijderen. In dat geval
zal het apparaat blijven functioneren maar geen warme
lucht in de omgeving blazen. Deze fase kan van 3 tot
maximaal 10 minuten duren.

7) Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden in ruimten
waar zich explosieve gassen vormen of waar een
luchtvochtigheid en temperatuuromstandigheden
heersen die de maximale, in de handleiding voor de
installatie beschreven limieten overschrijden.

8) Maak het luchtfilter regelmatig schoon zoals beschreven
in de speciaal daaraan gewijde paragraaf.
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2.1 Naam van de onderdelen
1) Luchtuitlaatrooster.
2) Schuifregelaars voor de regeling van de luchtstroom aan

de zijkant.
3) Aangedreven lamellen voor de omleiding van de

luchtstroom in de hoogte.
4) Displaypaneel van de alarmfuncties.

5) Luchtaanzuigrooster.
6) Handgreep voor het verwijderen van het luchtfilter.
7) Rubberen verbindingsstuk met einddopje voor de afvoer

van het water in noodgevallen.

FIG. 1
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3 Beschrijving van het signaalpaneel
1) Doorzichtig gebied voor de ontvangst van het signaal

van de afstandsbediening.
2) Groene led om aan te geven dat het apparaat

functioneert (als het apparaat in stand-by staat is hij
uit).

3) Gele led om aan te geven dat de in- en
uitschakelprogrammering ingeschakeld is.

4) Groene led om aan te geven dat de koelcompressor
ingeschakeld is.

5) Rode led om aan te geven dat het luchtfilter gereinigd
moet worden.

6) Microtoets voor de service.

FIG. 2

4 Technische gegevens

NB: De capaciteiten zijn gerelateerd aan de volgende condities
(volgens ISO regelgeving):
Koelen en ontvochtigen: Ruimtetemperatuur 27°C DB/19°C
NB - Buitentemperatuur 35°C.
Verwarmen: Ruimtetemperatuur 21°C DB - Buitentemperatuur
7°C DB/6°C NB.

Technische kenmerken

Koelvermogen

Verwarmingsvermogen HP

Luchtcapaciteit binnen

Luchtcapaciteit buiten

Geluidsproductie (minimaal)

Koelvloeistof

Elektriciteitsverbruik

COP

Voeding

Afmetingen BxHxD

Gewicht

Doorsnede gaten in de wand MIN.

 Version R410a

8500 11000 8500HP 11000HP 8500 11000 8500HP 11000HP

BTU 8.150-2.390 10.300-3.020 8.150-2.390 10.300-3.020 8.200-2.100 10.400-2.450 8.200-2.100 10.400-2.450

BTU 8.150-2.390 10.300-3.020 8.360-1.900 10.500-2.040

MC/h 350 390 350 390 350 390 350 390

MC/h 480 550 550 580 480 550 550 580

DbA (press.) 37 39 37 39 37 39 37 39

tipo R22 R22 R22 R22 R410a R410a R410a R410a

W 850 1090 850/820 1090/1050 920 1230 920/890 1230/1190

W/W 2,81 2,77 2,81 2,77 2,61 2,48 2,61 2,48

V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

mm 870X400X280 870X400X280 870X400X280 870X400X280 870X400X280 870X400X280 870X400X280 870X400X280

Kg 43 46 43 46 43 46 43 46

mm 153 153 153 153 153 153 153 153
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5 Bediening van het apparaat met de
afstandsbediening
Bij het ontwerpen van de met het apparaat geleverde
afstandsbediening zijn we uitgegaan van een maximale
degelijkheid en een uitzonderlijk gebruiksgemak, maar
desalniettemin moet bij het gebruik ervan met het
onderstaande rekening gehouden worden.

U moet bijvoorbeeld vermijden om:
- hem in de regen te laten staan, water op de toetsen te

laten komen of hem in het water te laten vallen;
- er hard tegen aan te stoten of hem op harde

oppervlakken te laten vallen;
- hem aan het directe zonlicht bloot te stellen;
- tijdens het gebruik van de afstandsbediening zelf,

obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat
te plaatsen.

Verder:
- als er in dezelfde ruimte andere apparaten met

afstandsbediening (TV, radio, stereo-installatie, enz.)
gebruikt worden kunnen er zich bepaalde storingen
voordoen;

- elektronische en TL-lampen kunnen de communicatie
tussen de afstandsbediening en het apparaat
beïnvloeden;

- verwijder de batterijen als de afstandsbediening langere
tijd niet gebruikt wordt.

Plaatsing van de batterijen
Voor de afstandsbediening mogen uitsluitend 2 droge
batterijen LR03 van 1,5 V gebruikt worden (bij de levering
inbegrepen) welke, als ze eenmaal leeg zijn, uitsluitend via
de door de plaatselijke overheid ingestelde speciale
verzamelpunten voor dit soort afval opgeruimd mogen
worden.
Beide batterijen moeten gelijktijdig vervangen worden. Voor
het plaatsen van de batterijen moet u het speciale klepje
met kliksluiting aan de achterkant van de afstandsbediening
openmaken.
Bij het plaatsen van de batterijen moet u goed opletten dat
de polariteitstekens onderin het vakje nauwgezet
aangehouden worden.
Sluit het klepje met kliksluiting weer nadat u de batterijen
weer geplaatst heeft.

FIG. 3

+

-
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Configuratie van de afstandsbediening
De afstandsbediening vormt de verbinding tussen de
gebruiker en het apparaat. Het is dus van het grootste
belang dat u de onderdelen van de afstandsbediening kent
die een dergelijke verbinding mogelijk maken.

T1 In-/uitschakeling.
T2 Automatische functie.
T3 Nachtfunctie.
T4 Keuzeschakelaar werkwijzen.
T5 Keuzeschakelaar ventilatorsnelheid.
T6 Drukknop voor de instelling van de juiste tijd en de

programma’s.
T7 Drukknop voor het vermeerderen (+) of verminderen

(-) van de ingestelde waarde van de temperatuur/tijd.
T8 Drukknop voor de inschakeling van de uitwendige

luchtinlaat (uitsluitend indien  het apparaat met deze
accessoire uitgerust is).

T9 In-/uitschakeling van het verstelbare keerschot.
T10 Reset drukknop.
T11 Drukknop voor de inschakeling van de programma’s.
D Display: op de display worden naast de waarden van

de instellingen die ingevoerd worden de signaleringen
voor de staat van de werking weergegeven.

D1 Weergave van de ventilatorsnelheid of van de
automatische werkingsstand (AUTO).

D2 Verwarming.
D3 Koeling.
D4 Alleen ontvochtigen.
D5 Inschakeling van de externe luchtinlaat.
D6 Inschakeling van de nachtfunctie.
D7 Inschakeling van de automatische functie.
D8 Inschakeling van het eerste werkingsprogramma.
D9 Inschakeling van het tweede werkingsprogramma.
D10 Weergave van de temperatuur (thermometer) of de

uren en minuten (H M).

De afstandsbediening is daarnaast voorzien van een
schuifdeksel dat in een dusdanige stand gezet kan worden
dat alleen de drukknoppen voor de in-/uitschakeling, de
automatische functie en de nachtfunctie toegankelijk zijn.
Met het deksel in deze stand kan het apparaat dus wel
ingeschakeld worden maar wordt iedere wijziging van de
afstellingen ervan voorkomen.

FIG. 4
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Algemene ontsteking en controle van de werking
Om het apparaat met behulp van de afstandsbediening te
kunnen bedienen moet u eerst:
a) de hoofdscheidingsschakelaar welke op de elektrische

voedingslijn aangebracht moet zijn (en waarvan de
positie u beter kan verduidelijkt worden door de monteur
die het apparaat geïnstalleerd heeft) sluiten of de
voedingsstekker van het apparaat in het stopcontact
gestoken hebben.

Na uitvoering van de twee hierboven beschreven
handelingen, kunt u het apparaat met de afstandsbediening
bedienen met de hieronder beschreven functies.
Om de opdrachten naar het apparaat te zenden moet u de
voorzijde van de afstandsbediening op het
bedieningspaneel van het apparaat richten.
De ontvangst van de opdracht door het apparaat wordt
bevestigd door een biep.
De maximumafstand waarover de opdrachten ontvangen
kunnen worden bedraagt circa 8 meter.

5.1 In-/uitschakeling van het apparaat (drukknop T1)
Met deze drukknop kunt u de werking van het apparaat
onderbreken of hervatten als hij inactief is.
Aangezien het controlesysteem van het apparaat beschikt
over een niet vluchtig geheugen, zal het apparaat, als het
via deze drukknop uitgeschakeld wordt, vanzelf de voor de
uitschakeling ingestelde opdrachten en programma’s
“onthouden” en ze daarom opnieuw “herinneren” en actief
gebruiken als hij weer opnieuw ingeschakeld wordt.
De betreffende drukknop dient voor het kortstondig in- en
uitschakelen van het apparaat.
Als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, moet u
hem bij elektrische voeding zonder stekker uitschakelen
met behulp van de hoofdscheidingsschakelaar (of de
thermische magneetschakelaar). Bij elektrische voeding met
stekker is het verstandig dat u de stekker uit het stopcontact
verwijdert.

5.2 Automatische functie (drukknop T2)
Met deze drukknop kunt u het apparaat instellen om
automatisch de optimale temperatuur en vochtigheidsgraad
voor het geklimatiseerde vertrek in te stellen.
De microprocessor op de printplaat van het apparaat bevat
een functie die het apparaat op verschillende wijzen laat
reageren afhankelijk van de omgevingstemperatuur
(koeling, ontvochtiging of verwarming - indien voorzien van
een warmtepomp). Ook de snelheid van de ventilator wordt
aangepast (met uitzondering van de ontvochtigingsfunctie)
afhankelijk van het verschil tussen de kamertemperatuur
en de door de microprocessor zelf ingestelde temperatuur.
Op deze wijze zal de ingestelde temperatuur zo snel
mogelijk bereikt worden.

FIG. 6

FIG. 7
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5.3 Werking op de koelstand
Op deze stand zal het apparaat de kamer ontvochtigen en
koelen.
Deze functie wordt ingeschakeld door de drukknop T4
(functiekeuzeschakelaar) in te drukken tot het ideogram van
het sneeuwkristal op de display verschijnt. Vóór deze
handeling moet u echter eerst de gewenste temperatuur
instellen en de ventilatorsnelheid kiezen (zie de betreffende
alinea’s).
(Maximaal) drie minuten na de inschakeling van deze
werkwijze zal de compressor starten en het apparaat
beginnen met het afgeven van koude lucht.
Het starten van de compressor wordt aangegeven doordat
de groene LED op het bedieningspaneel van het apparaat
gaat branden.

5.4 Werking met uitsluitend ontvochtiging
Op deze stand zal het apparaat de kamer alleen
ontvochtigen terwijl de temperatuur praktisch hetzelfde blijft.
Deze functie zal dus vooral tussen de seizoenen in bijzonder
goed van pas komen, wanneer de temperatuur best
aangenaam is maar de overmatige vochtigheid een zeker
gevoel van ongemak geeft (zoals bijvoorbeeld op
regenachtige dagen).
Bij een werking van het apparaat op deze stand wordt zowel
de instelling van de kamertemperatuur als die van de
ventilatorsnelheid, die steeds gelijk aan de
minimumsnelheid zal zijn, genegeerd. Op deze stand met
uitsluitend ontvochtiging verdwijnen dus alle indicaties van
de temperatuur en de ventilatorsnelheid van de display.
Deze werkwijze wordt geactiveerd door de drukknop T4
(functiekeuzeschakelaar) in te drukken tot de ideogrammen
van het druppeltje en de automatische ventilatie op de
display verschijnen.
Op deze stand is het normaal dat het apparaat met
onderbrekingen werkt.

5.5 Werking met uitsluitend ventilatie
Op deze stand zal het apparaat noch de temperatuur, noch
de luchtvochtigheid van de kamer beïnvloeden maar alleen
de lucht in circulatie houden.
Deze werkwijze wordt ingeschakeld door de drukknop T4
(functiekeuzeschakelaar) in te drukken tot alleen het
ideogram van de ventilator op de display verschijnt.
Nu kan de ventilatorsnelheid ingesteld worden (zie alinea
5.8).

FIG. 8

FIG. 9

FIG. 10
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5.6 Werking met verwarming
(alleen modellen met warmtepomp)

Op deze stand zal het apparaat de kamer verwarmen. Deze
functie is uitsluitend beschikbaar op de modellen met een
warmtepomp (HP).
De functie wordt geactiveerd door de drukknop T4
(functiekeuzeschakelaar) in te drukken tot het ideogram van
de zon op de display verschijnt. Daarvoor zult u echter eerst
de ideale temperatuur en de ventilatorsnelheid ingesteld
moeten hebben (zie de betreffende alinea’s). Maximaal drie
minuten na de inschakeling van deze werkwijze zal de
compressor starten en zal het apparaat beginnen met het
afgeven van warmte. Het starten van de compressor wordt
aangegeven doordat de groene LED op het
bedieningspaneel van het apparaat gaat branden.

Waarschuwingen: Het apparaat zal van tijd tot tijd (om
de 30 minuten circa) de batterij ontdooien. Gedurende
deze fase (circa 3-8 minuten) zal de airconditioner geen
warme lucht de omgeving in sturen, hoewel de
verschillende interne organen, met uitzondering van de
ventilator van de omgevingslucht ingeschakeld zullen
blijven. Als de buitentemperatuur laag is kunnen tijdens
de overgang van de minimum- naar de gemiddelde of
de maximumsnelheid vertragingen (circa drie minuten)
optreden vanaf het moment waarop het signaal met de
afstandsbediening wordt verzonden.

5.7 Regeling van de luchtstroomrichting
De luchtstroom kan zowel in de horizontale als in de
verticale richting geregeld worden. De horizontale richting
kan niet met de afstandsbediening geregeld worden, maar
uitsluitend door de luchtstroomomleidingslamellen in de
uitlaatopening met de hand te verstellen.

BELANGRIJK: De horizontale richting van de
luchtstroom mag uitsluitend gewijzigd worden als het
verstelbare rooster stilstaat.

Er bestaan twee mogelijkheden voor de regeling van de
verticale luchtstroomrichting:
- De ononderbroken oscillatie van de luchtstroom, die

ingeschakeld kan worden door de drukknop T9 (in-/
uitschakeling) van het verstelbare rooster in te drukken.
Op deze wijze zullen de lamellen van het rooster een
complete oscillatie uitvoeren.

- De blokkering  van het verstelbare rooster in de
gewenste stand, door de drukknop T9 als de lamellen
zich bewegen nogmaals in te drukken.
Als de drukknop T9 wederom ingedrukt wordt zal de
automatische beweging van het keerschot weer hervat
worden.

BELANGRIJK: De beweging van het keerschot mag
nooit met de hand geforceerd worden.

FIG. 11
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5.8 Regeling van de ventilatorsnelheid
De snelheid van de ventilator wordt geregeld door middel
van de drukknop T5. Als u deze drukknop meerdere malen
indrukt zal de snelheid als volgt gewijzigd worden: laag,
gemiddeld, hoog en automatisch.
Hoe hoger de ingestelde snelheid, des te hoger het
rendement van het apparaat, maar des te minder de
geruisloosheid. Als u de automatische stand instelt zal de
ingebouwde microprocessor de snelheid automatisch
regelen en zo nu en dan verhogen naarmate het verschil
tussen de omgevingstemperatuur op dat moment en de
ingestelde temperatuur groter wordt.
Naarmate de omgevingstemperatuur de ingestelde
temperatuur nadert zal de snelheid altijd automatisch
teruggebracht worden.
Op de stand met uitsluitend ontvochtiging kan de snelheid
niet geregeld worden; het apparaat zal uitsluitend op de
lage snelheid functioneren.

5.9 Inlaat van lucht van buitenaf
Deze functie is alleen beschikbaar op de apparaten die
beschikken over de optionele externe luchtinlaat, een, voor
apparaten van deze gebruiksklasse exclusief kenmerk.
Als u de drukknop T8 éénmaal indrukt zal de microventilator
van de externe luchtinlaat gaan draaien en zullen de
lamellen waarmee hij uitgerust is geopend worden en de
vervanging van de lucht in de ruimte mogelijk maken. Als u
dezelfde drukknop T8 nogmaals indrukt zullen de lamellen
sluiten en de inlaat van lucht van buitenaf in de ruimte
onmogelijk maken. U moet niet vergeten dat bij het gebruik
van de externe luchtinlaat het koeleffect van het apparaat
afneemt. Hetzelfde gebeurt met de verwarmingscapaciteit
(als het apparaat met een warmtepomp uitgerust is).
Als u tijdens de hele werkingsperiode van het apparaat de
inlaat van lucht van buitenaf wenst te benutten, verdient
het aanbeveling om te controleren of de capaciteit van het
apparaat hierop berekend is. Als dit niet het geval is zou
het noodzakelijk kunnen blijken te zijn om de externe
luchtinlaat te sluiten bij extreme waarden van de
buitentemperatuur.

5.10 Nachtfunctie
De nachtfunctie kan ingeschakeld worden met de drukknop
T3 en is geschikt voor meerdere doeleinden zoals:
- Een geleidelijke verhoging van de op de koelstand

ingestelde temperatuur.
- Een geleidelijke afname van de op de verwarmingsstand

ingestelde temperatuur (uitsluitend HP modellen).
- Een vermindering van de geluidsproductie van het

apparaat.
- Een besparing op het elektriciteitsverbruik ‘s nachts.

Om de nachtfunctie in te schakelen moet u, na met de
drukknop T4 de gewenste werkwijze geselecteerd te
hebben en met de drukknop T7 de gewenste
temperatuur ingesteld te hebben, de drukknop T3
indrukken.
De nachtfunctie kan het beste vlak voor het naar bed
gaan ingeschakeld worden.

Op de koelstand zal de ingestelde temperatuur nog een
uur lang na de inschakeling van de nachtfunctie
gehandhaafd blijven. Tijdens het daaropvolgende uur wordt
de instelling geleidelijk aan verhoogd tot een waarde van
2°C boven de oorspronkelijke regeling, terwijl de ventilator
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op de lage snelheid gezet wordt. Na het verstrijken van het
tweede uur worden de instellingen van de temperatuur en
de ventilator niet verder gewijzigd.
Op de verwarmingsstand blijft de ingestelde temperatuur
nog een uur lang na de inschakeling van de nachtfunctie
gehandhaafd. Tijdens het daaropvolgende uur wordt de
instelling geleidelijk aan verhoogd tot een waarde van 4°C
onder de oorspronkelijke regeling, terwijl de ventilator op
de lage snelheid gezet wordt. Na het verstrijken van het
tweede uur worden de instellingen van de temperatuur en
de ventilator niet verder gewijzigd.
De nachtfunctie is niet beschikbaar voor de werking op de
stand met uitsluitend ontvochtiging.
De nachtfunctie kan op ieder gewenst moment onderbroken
worden (idealiter op het moment van het wakker worden)
door de drukknop T3 nogmaals in te drukken. Dan worden
de voorheen ingestelde temperatuur- en
snelheidsinstellingen van de ventilator weer hersteld.

5.11 Instelling van de werkingsprogramma’s
De logica van het apparaat biedt de gebruiker de
mogelijkheid om twee verschillende werkingsprogramma’s
te benutten waarmee het apparaat op gewenste tijdstippen
uit- en ingeschakeld  kan worden (of andersom) (zo is het
bijvoorbeeld mogelijk om hem vóór het voorziene tijdstip
van terugkeer thuis in te schakelen zodat het huis al een
aangename temperatuur heeft).
Om gebruik te maken van deze functies moet u eerst de
juiste tijd instellen en vervolgens de werkingsprogramma’s
op het gewenste tijdstip instellen.
Instelling van de juiste tijd

Om de juiste tijd in te stellen moet u:
a) De drukknop T6 voor de instelling van de juiste tijd en

de programma’s net zo vaak indrukken tot de
tijdsaanduiding (H) op de display verschijnt.

b) Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de
uuraanduiding op de display vermeerderen of
verminderen tot het juiste uur afgebeeld wordt.

c) De drukknop T6 nogmaals indrukken tot de
minutenaanduiding op de display (M) verschijnt.

d) Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de
minutenaanduiding vermeerderen of verminderen tot de
minuten van de juiste tijd op de display verschijnen.

Instelling van de tijdstippen van het 1e en het2e

werkingsprogramma (PROGR. 1 en PROGR. 2)
Om de tijdstippen voor de in- en de uitschakeling van het
apparaat volgens de twee programma’s in te stellen moet
u:
a) De drukknop T6 voor de instelling van de juiste tijd en

de programma’s net zo vaak indrukken tot het bericht
PROGR. 1 ON op de display verschijnt (tijdstip van
inschakeling van het 1e programma).

b) Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de aanduiding
op de display van de tijd waarop u wenst dat het 1e

programma begint, vermeerderen of verminderen.
Telkens als u een zijde van de tuimelschakelaar indrukt
zal de tijdsaanduiding met 30 minuten toe- of afnemen.

c) De drukknop T6 voor de instelling van de juiste tijd en
de programma’s nogmaals indrukken tot het bericht
PROGR. 1 OFF op de display verschijnt (tijdstip van
uitschakeling van het 1e programma).

d) Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de aanduiding
op de display van de tijd waarop u wenst dat het 1e

programma onderbroken wordt, vermeerderen of
verminderen. Telkens als u een zijde van de
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tuimelschakelaar indrukt zal de tijdsaanduiding met 30
minuten toe- of afnemen.

e) De drukknop T6 voor de instelling van de juiste tijd en
de programma’s nogmaals indrukken tot het bericht
PROGR. 2 ON op de display verschijnt (tijdstip van
inschakeling van het 2e programma).

f) Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de aanduiding
op de display van de tijd waarop u wenst dat het 2e

programma begint, vermeerderen of verminderen.
Telkens als u een zijde van de tuimelschakelaar indrukt
zal de tijdsaanduiding met 30 minuten toe- of afnemen.

g) De drukknop T6 voor de instelling van de juiste tijd en
de programma’s nogmaals indrukken tot het bericht
PROGR. 2 OFF op de display verschijnt (tijdstip van
uitschakeling van het 2e programma).

h) Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de aanduiding
op de display van de tijd waarop u wenst dat het 2e

programma onderbroken wordt, vermeerderen of
verminderen. Telkens als u een zijde van de
tuimelschakelaar indrukt zal de tijdsaanduiding met 30
minuten toe- of afnemen.

i) Om terug te keren naar de gewone werkwijze de
drukknop T6 net zo vaak indrukken tot betreffende
aanwijzingen van de display verdwijnen.

5.12 In- en uitschakeling van de
werkingsprogramma’s
Zodra de werkingsprogramma’s ingesteld zijn kunnen ze
afhankelijk van de voorkomende behoefte ingeschakeld
worden.
Het is mogelijk om één programma of beide programma’s
in te schakelen.
In het bijzonder zal iedere keer dat u de drukknop T11 voor
de inschakeling van de programma’s indrukt de situatie als
volgt veranderen:

Inschakeling van alleen het 1e programma.
Inschakeling van alleen het 2e programma.
Inschakeling van het 1° en het 2e programma.
Uitschakeling van beide programma’s.

5.13 Resetten van alle functies van de
afstandsbediening
Als u de drukknop T10 indrukt zullen alle instellingen van
de afstandsbediening gereset worden.
Op deze wijze worden alle tijdsinstellingen van de timer
geannuleerd en neemt de afstandsbediening de standaard
status in.
Na het indrukken van de drukknop T10 zullen verder alle
mogelijke aanduidingen op de display verschijnen, hetgeen
het mogelijk maakt om te controleren of de display zelf intact
is.
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5.14 Bediening van het apparaat zonder de
afstandsbediening
Als de afstandsbediening stuk of zoek is of als de batterijen
op zijn kan het apparaat uitsluitend op de automatische
stand functioneren met behulp van dezelfde
microschakelaar op het bedieningspaneel die ook dient voor
de nulstelling van de controlelampjes voor het reinigen van
de filters.
Hiertoe is het noodzakelijk:
- dat u controleert of de rode LED voor de signalering

van de noodzaak tot het reinigen van de filters niet
brandt. Als de LED wel brandt, moet u de filters reinigen
en het controlelampje resetten, zoals beschreven in §
6.1 Reiniging van het luchtfilter.

- dat u met een puntig voorwerp de microschakelaar onder
de opening op het bedieningspaneel indrukt;

- dat de airconditioner op de “AUTO” stand functioneert.
Om de normale werking met behulp van de
afstandsbediening te herstellen moet u, zodra die weer
beschikbaar, is met de afstandsbediening zelf een
willekeurige opdracht geven.

6 Onderhoud
Bij het ontwerpen van de door u aangeschafte airconditioner
hebben we er rekening mee gehouden dat de gewone
onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperkt en
voor iedere doorsnee gebruiker beschikbaar moesten
blijven. Zij beperken zich dan ook tot slechts de drie
onderstaande reinigingswerkzaamheden.

6.1 Reiniging van het luchtfilter
Om verzekerd te zijn van een efficiënte filtering van de lucht
binnen en een goede werking van uw airconditioner is een
periodieke reiniging van het luchtfilter onontbeerlijk.
De signalering van de noodzaak tot deze belangrijke
onderhoudsingreep, wordt na een aanzienli jke
werkingsperiode gegeven doordat een op het signaalpaneel
aanwezige rode LED gaat branden. Het filter bevindt zich
aan de voorkant van het luchtaanzuigrooster rechts onderop
het apparaat.
Om het filter te verwijderen moet u op de twee klemhaken
drukken en het vervolgens naar u toe trekken. Het filter
moet met behulp van een straal water in de richting
tegenovergesteld aan die van de ophoping van het stof
gereinigd worden.
Bij bijzonder hardnekkig vuil (zoals vet of andere soorten
aanslag) moet u het filter vooraf in een oplossing van water
en een neutraal reinigingsmiddel leggen. Alvorens het filter
weer terug te plaatsen verdient het aanbeveling om hem
goed uit te schudden om het tijdens het wassen opgehoopte
water te verwijderen.
Als laatste handeling moet u met een puntig voorwerp de
microtoets op het signaalpaneel kort indrukken. De rode
led zal uitgaan om na enkele dagen van werking van de
airconditioner weer te gaan branden.

6.2 Reiniging van de ommanteling
De ommanteling van het apparaat moet schoongemaakt
worden met een in een oplossing van water en een neutraal
vloeibaar reinigingsmiddel bevochtigde doek. Na deze
ingreep moet de ommanteling afgespoeld worden met
behulp van een andere zachte, met schoon onthard water
bevochtigde doek.
U mag om geen enkele reden oplosmiddelen of
schuurmiddelen gebruiken voor het schoonmaken van de
ommanteling.
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7 Diagnose van de storingen
Het is voor de gebruiker van het grootste belang dat hij in
staat is om het normale werkingsgedrag, dat soms met een
storing verward kan worden, te onderscheiden van
werkelijke storingen.
Onder deze laatste zijn er een paar (die wij hier zullen
aangeven) welke met enkele eenvoudige, door de gebruiker
zelf gemakkelijk uit te voeren, handelingen, op briljante wijze
opgelost kunnen worden, terwijl voor alle andere ingrepen
de Servicedienst geraadpleegd moet worden.
Wij wensen u er hier verder aan te herinneren dat elke
poging tot reparatie door niet bevoegd personeel
automatisch elke vorm van garantie zal doen vervallen.

7.1 Functionele aspecten die niet als storingen
geïnterpreteerd moeten worden
De compressor start pas na verloop van een bepaalde tijd
(drie minuten circa vanaf de voorgaande stop).
In de werkingslogica van het apparaat is een vertraging
tussen een stop van de compressor en een daaropvolgende
nieuwe start voorzien, ter bescherming van de compressor
zelf.
- Tijdens de werking op de verwarmingsstand van de

apparaten met warmtepomp vindt de warmteafgifte een
paar minuten na de inschakeling van de compressor
plaats.
Als de ventilator samen met de compressor zou starten
zou er tijdens de eerste minuten van de werking te veel
koude lucht in de ruimte geblazen worden (wat tot
overlast voor de aanwezigen zou kunnen leiden) omdat
het apparaat het gewone werkniveau nog niet heeft
bereikt.
Om deze reden start de interne ventilator vertraagd ten
opzichte van de compressor.

7.2 Identificatie en behandeling van de oorzaken van
de storingen
- Het apparaat start niet, het zou kunnen dat:
- de elektrische voeding ontbreekt.
Wat te doen:
- U moet controleren of er stroom staat op het

elektriciteitsnet (doe bijvoorbeeld een lamp aan).
- U moet controleren of de hoofdschakelaar gesloten is

en of er misschien een stop doorgeslagen is (vervang
in dat geval de stop). Als u in plaats van een
hoofdschakelaar een thermische magneetschakelaar
heeft moet u controleren of die niet aangesproken is
(als dit het geval is moet u hem weer opnieuw
inschakelen). Als het probleem zich mocht herhalen
moet u onmiddellijk de Servicedienst raadplegen en het
gebruik van het apparaat vermijden.

- U moet controleren of de batterijen van de
afstandsbediening op zijn.
Als de batterijen op zijn zult u zien dat er geen meldingen
op de display zijn en zal de geluidstoon ter bevestiging
van de ontvangst van een signaal door het apparaat
ontbreken als er geprobeerd wordt om hem een
willekeurige opdracht te geven. Vervang in dat geval de
batterijen.

- Het apparaat koelt niet meer voldoende (of verwarmt
niet – uitsluitend modellen met warmtepomp (HP), het
zou kunnen dat:

- de op de afstandsbediening ingestelde temperatuur te
hoog of te laag is (bij apparaten met warmtepomp).

Wat te doen:
- U moet de instelling van de temperatuur op de

afstandsbediening controleren en eventueel aanpassen.

- U moet controleren of het luchtfilter misschien al verstopt
was voordat het betreffende controlelampje voor de
reiniging ervan is gaan branden;

Wat te doen:
- U moet hem controleren en indien noodzakelijk reinigen.
- De luchtstroom wordt binnen of buiten belemmerd.
Wat te doen:
- U moet alles wat eventueel de luchtstroom kan

belemmeren verwijderen.
- U moet controleren of de warmte- of koelbelasting

toegenomen is (of er bijvoorbeeld een deur of een raam
open gelaten is dan wel of er misschien in de ruimte
een apparaat geïnstalleerd is dat een grote hoeveelheid
warmte verspreidt).

 Wat te doen:
- U moet controleren of de deuren en de ramen gesloten

zijn; als blijkt dat in de ruimte een warmtebron
geïnstalleerd is die de werking tijdens het koelen hindert
is de enige oplossing het plaatsen van een ander
apparaat of het vervangen van het bestaande apparaat
door een krachtiger model.

- Het apparaat stopt en de tweede en derde led van links
van het signaalpaneel gaan knipperen (geel en groen).
Als er zich afwijkingen mochten voordoen in het
verwerkingssysteem van het condenswater zal de
airconditioner stoppen en door het afwisselend aan- en
uitgaan van de tweede en de derde led van links (geel
en groen) de alarmstaat aangeven.

Om het apparaat tijdelijk te laten functioneren in afwachting
van de komst van de technische service kunt u het
aanwezige water als volgt eenvoudig afvoeren:
- Pak het rubberen dopje onderop in het midden van het

apparaat achter de naar de wand gerichte rand van de
omlijsting tussen de duim en wijsvinger van één hand
vast.

- Trek het slangetje dat door dit dopje afgesloten wordt
een paar centimeter naar buiten.

- Haal het dopje eraf maar plaats er eerst een recipiënt
met voldoende capaciteit (tenminste vijf liter) onder om
het water in op te vangen (zie fig. 19 ).

- Als de storing verholpen is zal de servicedienst ervoor
zorgen dat het afvoerkanaal weer afgesloten wordt.

BELANGRIJK: Als u niet in staat mocht zijn om het
geconstateerde probleem als één van de hierboven
beschreven gevallen te herkennen moet u onmiddellijk
de servicedienst raadplegen en absoluut vermijden om
zelf een reparatie proberen uit te voeren.
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