
Midea Airconditioning KJR-29B 

Gebruiksaanwijzing 

Bedrade afstandsbediening KJR-29B 

 

 Hartelijk dank voor de aankoop van onze airconditioner. Voordat u het 

apparaat gebruikt, moet deze handleiding zorgvuldig worden 

doorgelezen en bewaard worden voor toekomstig gebruik. 

 

 Deze handleiding geeft een gedetailleerde beschrijving van de instructies 

die uw aandacht vragen tijdens het gebruik.  

 

 Voor het gemak van toekomstig gebruik, moet deze handleiding na het 

lezen ervan worden bewaard. 

 

 Om optimaal gebruik te maken van uw airconditioner adviseren wij u 

enkel gebruik te maken van de standen “koelen” of “verwarmen” in 

combinatie met de Follow-Me functie. Wij adviseren u de Follow-Me 

functie ten aller tijden ingeschakeld te houden. 

 

 De gebruikte afbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen enigszins 

afwijken van de realiteit. 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

• Houd u strikt aan de volgende regels om een goede werking van uw 

afstandsbediening te garanderen. 

• De installatie van deze bedrade afstandsbediening dient uitgevoerd te 

worden door een erkend installateur. Er is namelijk een risico op 

electrische schokken of vuur, wanneer ongecertificeerde personen 

deze installeren. 

• Spuit geen ontvlambare vloeistoffen op de bedrade 

afstandsbediening, hierdoor zou vuur kunnen ontstaan. 

• Bedien de bedrade afstandsbediening nooit met natte handen. 

• Zorg dat er nooit water (of andere vloeistoffen) in de bedrade 

afstandsbediening kunnen lopen. 

• Wanneer u de bedrade afstandsbediening wilt verplaatsen of 

opnieuw wilt installeren, dient u dit te laten uitvoeren door een 

erkend installateur. 

• Haal de bedrade afstandsbediening nooit zelf uit elkaar. Mocht dit 

nodig zijn, dient dit door een erkend installateur uitgevoerd te 

worden. 
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KJR-29B DISPLAY EN TOETSEN 

Samenvatting belangrijkste functies: 

1 – Aan/uit-toets 
2 – Mode selectie-toets (weergave bij werkingsmodus (A) op het display) 
3 – Temperatuurinstellingstoetsen 
4 – Automatische swingfunctie (niet beschikbaar bij kanaalmodellen) 
5 – ventilatorsnelheidstoets 
6 – Follow Me toets (“Links”-toets) (weergave bij functiesymbolen (B)) 
 
Wij adviseren om de airco bij voorkeur niet in de automatische modus te laten 

werken, maar altijd te kiezen voor de modus koelen of verwarmen en tevens 

de Follow-Me functie in te schakelen. 
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BEDIENINGSINSTRUCTIES 

Aan- en uitzetten 

U kunt uw toestel aan- en uitzetten door op de aan/uit-toets te tikken.  

Volg daarvoor de volgende stappen: 

1. Selecteer via de mode toets de functie van uw toestel. 

a. Automatisch (niet geschikt voor 2-/3-pijps MDV systemen) 

b. Cool (koelen) 

c. Dry (ontvochtigen) 

d. Heat (verwarmen) 

e. Fan Only (ventileren) 

2. Selecteer de gewenste ruimte temperatuur met behulp van de Temp. ▲▼ toetsen. 

3. Selecteer met de ‘Fan Speed’ knop  de gewenste ventilatorsnelheid. (Opmerking: 

Selecteer tijden het koelen of verwarmen nooit de ventilatiesnelheid low). Bij werking in 

de automatische modus of ontvochtigingsmodus (DRY) kunt u de ventilatorsnelheid niet 

zelf instellen. De airconditioner zal deze dan automatisch regelen. 

Swing functie 

U kunt met de “SWING”-toets de luchtgeleider uitregelen. Wanneer u 1 keer 

drukt zal de horizontale luchtgeleider automatisch gaan draaien (in stappen 

van 30°). Wanneer deze in de gewenste stand staat kunt u de horizontale 

luchtgeleider stilzetten door nogmaals op de “SWING”-toets te drukken. (Deze 

functie is niet van toepassing bij (hoge druk) kanaalmodellen. 

Follow me (ingebouwde sensor) 

Indien de Follow me functie is ingeschakeld zal de temperatuur geregeld 

worden met behulp van de temperatuur sensor in de bedrade afstands-

bediening in plaats van de temperatuur sensor in de binnenunit. Wij adviseren 

u om in koelen en verwarmen altijd de Follow-me functie in te schakelen om 

een zo optimaal en comfortabel mogelijk binnenklimaat te realiseren. 
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Instellen van de timer 

Timer on: Wanneer u op deze knop drukt kunt u de inschakeltijd van uw toestel 

met elke druk op de knop met een half uur verlengen, met een maximum van 

24 uur (Vanaf 10 uur, kunt u deze alleen met stappen van een uur verzetten). 

Timer off: Wanneer u op deze knop drukt kunt u de uitschakeltijd van uw 

toestel met elke druk op de knop met een half uur verlengen, met een 

maximum van 24 uur (Vanaf 10 uur kunt u de tijd alleen nog maar met hele 

uren verzetten). 

Wanneer u een foutieve instelling heeft gemaakt, wacht dan een paar 

seconden en u kunt de tijd opnieuw instellen. Wanneer u geen gebruik meer 

wilt maken van de timer stel dan de tijden in op 0.0, of schakel uw toestel een 

keer aan en uit. Uiteraard kunt u tegelijkertijd gebruik maken van de TIMER ON 

en TIMER OFF functies. 

 

Instellen van de klok 

Houd de timer/klokinstelling-knop voor 3 seconden ingedrukt, ga dan naar de 

klokinstelling-status. De uurpositie van de klok knippert, en met de 

temperatuurinstellingsknoppen (pijltje omhoog/omlaag) kunt u de uren 

instellen. 

Na het beëindigen van de uurinstelling, drukt u op de linkertoets of de 

rechtertoets (pijltje naar links/rechts) om naar de instelling van de minuten te 

gaan. De minuten gaan nu knipperen in het display en kunt u instellen met de 

temperatuurinstellingstoetsen (pijltje omhoog/omlaag). 

Na het beëindigen van de klokinstelling drukt u op de bestigingstoets (OK). 

Indien u niets doet zal de klokinstelling na 5 seconden automatisch opgeslagen 

worden. 
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Stille Werkingsmodus 

Indien uw airconditioner (afhankelijk van het type unit, de KJR-29B is geschikt 

voor verschillende modellen), beschikt over een stille werkingsmodus kunt u 

deze inschakelen door kort op de bevestigingstoets (OK) te drukken wanneer 

de airo in bedrijf is in koelen, verwarmen of ventileren. De stille 

werkingsmodus zal dan de ventilatorsnelheid aanpassen om een stillere 

werking te realiseren. 

De stille werkingsmodus is niet te gebruiken in de werkingsmodi automatisch of 

ontvochtigen (DRY). 

 

Vergrendelen van de afstandsbediening 

Om de bedrade afstandsbediening te vergrendelen drukt u de 

temperatuursinstellingstoetsen (pijltje omhoog en omlaag) te gelijkertijd in. 

Rechtsboven in het display verschijnt een slotje. 

Om de bedrade afstandsbediening te ontgrendelen drukt u op hetzelfde 

moment opnieuw de temperatuursinstellingstoetsen (pijltje omhoog en 

omlaag) tegelijktertijd in. 

 

Follow-Me Functie 

Wij adviseren om de airco bij voorkeur niet in de automatische modus te laten 

werken, maar separaat te kiezen voor de modus koelen of verwarmen en 

tevens de Follow-Me functie altijd in te schakelen. 

Om een optimaal comfort van uw airco te beleven kunt u het beste ten aller 

tijden de Follow-Me functie ingeschakeld hebben. De airco regelt de 

temperatuur dan aan de hand van de sensor welke zich in de bedrade 

afstandsbediening bevindt. 

U kunt deze functie tijdens bedrijf aanzetten door op de Follow Me-toets (met 

het poppetje) te drukken. De follow-me functie is actief wanner het poppetjes-

symbool in het display oplicht. 
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Wanneer u van werkingsmodus veranderd zult u de Follow-Me functie opnieuw 

in moeten schakelen. 


