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Hartelijk dank voor uw aankoop. Lees eerst aandachtig deze handleiding door 

voordat u de airconditioner en de afstandsbediening gaat gebruiken. 
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Omgaan met de afstandsbediening 

       Locatie van de afstandsbediening 
• Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 8  

            meter van het apparaat, en richt het op de ontvanger. 
            Ontvangst wordt altijd bevestigd door een geluid. 

 

 

 

  

WAARSCHUWING 

• De airco zal niet werken als gordijnen, deuren of ander materiaal het signaal van de 
            afstandsbediening naar de ontvanger blokkeren. 
• Voorkom dat er vloeistof op of in de afstandsbediening geraakt. 
            Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of hitte. 

• Als de infrarood ontvanger op de airco is blootgesteld aan direct zonlicht 
            kan dit het functioneren van de airco en de afstandsbediening hinderen. 
            Gebruik hiervoor bijvoorbeeld gordijnen. 
• Als andere elektrische apparaten reageren op de afstandsbediening kunt u het 
            beste deze apparaten verplaatsen of uw lokale dealer raadplegen. 

 

Batterijen vervangen 
NOTIE: Vervang alleen de batterijen wanneer er geen geluid meer is te horen of wanneer het 
lampje op de afstandsbediening niet meer oplicht. 
 
De afstandsbediening werkt op twee batterijen, in de achterkant van de afstandsbediening. 
(1) Verwijder het beschermende kapje door te drukken en te schuiven. 
(2) Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen, lettend op de positieve (+) en 
negatieve (-) kant van de batterij en de afstandsbediening. 
(3) Plaats het beschermende kapje weer terug door de schuiven en te klikken. 
 
NOTIE: Na het verwisselen van de batterijen is het nodig om de afstandsbediening opnieuw 
te programmeren omdat alle programmering wordt verwijdert bij het verwijderen van de 
batterijen uit de afstandsbediening. 
 
Waarschuwing! 
-Mix geen oude en nieuwe batterijen. 
- Laat batterijen niet langer dan 3 maanden zitten als de afstandsbediening niet wordt gebruikt 
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Specificaties afstandsbediening 

Model RG36C1/BG(C)E;RG36C2/BG(C)EF; 
Voltage 3.0 V 
Signaal ontvangst bereik 8 meter (11 meter bij 3.0 V) 
Omgeving  ( ̊ C)    -5 ̊ C  ̴ 60 ̊ C 
 

Eigenschappen 

1. 4 modes : AUTO, COOL , DRY , HEAT (niet bij COOL only model) en  
          FAN. 
2. Timer functie van 24 uur. 
3. Indoor temperatuurbereik: 17 ̊ C  ̴ 30 ̊ C. 
4. Volledig functioneel LCD scherm.  

 
 

 

 

     NOTIE: 
• Het knoppenontwerp kan verschillen van de uiteindelijk 

            aangeschafte afstandsbediening, afhankelijk van het 
            gekochte model. 

• Alle functionaliteiten zoals hierboven beschreven zijn 
            van toepassing op de binnen unit. Heeft u bijvoorbeeld 
            een COOL only model, dan zal de knop HEATING niet 
            werken. 

• RG36C1/BG(C)EF hebben geen TURBO, LED en 
            FOLLOW ME functionaliteit. 
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Functieknoppen 

1.ON/OFF knop 
Als u hier op drukt zal het apparaat starten of stoppen. 

2.MODE knop 
Elke druk op de knop zal de mode wisselen: 

 
 

3.SWING knop 
Druk de knop minder dan 2 seconden in om de horizontale 
beweging te activeren. Houdt de knop langer dan 2 seconden in 
om ook de verticale beweging te activeren. Let op: Horizontale 
beweging is niet bij elk model aanwezig.  

4.DIRECT knop 
Met deze knop verandert de luchtstroomrichting met 6 ̊ per druk 
op de knop omhoog of omlaag.               

5.SLEEP knop 
Schakel de slaapmodus in/uit. Deze knop langer dan 2 seconden 
indrukken activeert de FRESH mode. Druk de knop weer 2 
seconden in om deze weer uit te schakelen.  

                                  NOTIE: de slaapmodus wordt onderbroken als er op MODE, 
                                  FAN SPEED of op de ON/OFF knop wordt gedrukt. 

6.UP knop (+) 
Druk op deze knop om de temperatuur te verhogen of de tijd van de timer met 1 uur te 
verhogen. 

7.DOWN button (-) 
Druk op deze knop om de temperatuur te verlagen of de tijd van de timer met 1 uur te 
verminderen. 
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     Functieknoppen 
 
8. SHORTCUT knop                                                   11. TIMER OFF knop 

• Gebruiken om instellingen te herstellen                          Druk op deze knop om de tijd 
            of vorige instellingen te hervatten.                                  van stoppen van de timer in  
• Bij de eerste keer aansluiten, als u                                   in te stellen. Elke druk op 
            op deze knop drukt, zal de unit in                                   de knop verlengt het einde van 
            AUTO modus werken (24 ̊ C) en                                    de timer met 30 minuten. Als 
            automatische ventilatorsnelheid.                                     Er 10H op het scherm 

• Druk op deze knop wanneer                                            verschijnt zal elke volgende 
            de afstandsbediening is ingeschakeld                             druk op de knop de tijd met 
            om terug te keren naar de vorige instellingen                60 minute verlengen. Om de  
            zoals mode, ingestelde temperatuur,                              timer stop te annuleren drukt u 
            ventilatorsnelheid en slaapfunctie.                                 door tot er 0.0 verschijnt op het 
• Als u op deze knop drukt terwijl de                               display. 
            afstandsbediening  is uitgeschakeld zal  

            het systeem alleen de vorige                                          12. RESET knop 
            instellingen hervatten en geen signaal versturen           Als u op deze knop drukt  
            naar het apparaat.                                                           zullen alle huidige instellingen 
• Drukt u deze knop langer dan 2 seconden in                 worden geannuleerd en naar 
           dan zullen automatisch de huidige instellingen              de voorgaande instellingen  
           worden hervat zoals mode, ingestelde temperatuur       gaan. 
           en ventilatorsnelheid. 

                                                                                     13. LOCK knop 
9. FAN SPEED knop                                                 Deze knop zet al uw 
Hiermee kiest u de snelheid van de ventilator in                      instellingen vast en er 
4 verschillende standen:                                                            kunnen geen wijzigingen 

                                            worden aangebracht. 
                                            Druk nogmaals op de knop                                              

10. TIMER ON knop                                                om de lock modus te verlaten. 
Druk op deze knop om de automatische timer                           

te starten. Elke druk verlengt de tijd met                                   14. TURBO knop 
30 minuten. Wanneer het display 10H                                      Schakel TURBO functie 
aangeeft zal elke volgende druk de start ttimer                         in/uit.  
met 60 minuten verlengen. Om de start timer                             

te stoppen drukt u simpelweg door totdat                                 15.FOLLOW ME knop  
er 0.0 op het display verschijnt.                                                Druk langer dan 2 seconden op  
                                                                                                  deze knop om deze functie in 
                                                                                                  of uit te schakelen. 
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INDICATOREN op LCD scherm  

 

Signaal indicator 
Wanneer de afstandsbediening een signaal verstuurt 
begint deze indicator te branden. 

Mode display 
Geeft de huidige mode weer, bijvoorbeeld  AUTO, 
DRY, HEAT, COOL of FAN. 

 

Temp./timer display 
Geeft de ingestelde temperatuur weer (17   ̊C ̴  30  ̊ C) 
In de FAN mode zal er geen temperatuur worden 
weergegeven. In de TIMER modus worden hier de 
Timer start en stoptijden weergegeven. 

 
Ventilatorsnelheid display 
Geeft de geselecteerde ventilatorsnelheid weer. 
AUTO, LOW, MEDIUM en HIGH. De ventilator 
draait altijd op AUTO in DRY of AUTO mode. 
 
 

ON/OFF display 
Licht op wanneer de  airco actief is. Druk op de 
ON/OFF knop om de airco weer uit te schakelen, het 
icoontje verdwijnt. 
 
Lock display 
Licht op wanneer LOCK mode is geactiveerd. 
 
FOLLOW ME display 
Licht op wanneer de FOLLOW ME mode actief is. 
 
Slaapmodus display 
Licht op wanneer slaapmodus actief is. Druk opnieuw 

                                                                              op SLEEP om te verwijderen. 
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                                Gebruik van de knoppen 

                                 Automatische werking 

Zorg ervoor dat de unit is aangesloten op het stroomnetwerk en dat de 
OPERATION indicator op het display begint te knipperen. 
1. Druk op de MODE knop en selecteer AUTO. 
2. Druk op UP/DOWN om de gewenste temperatuur in te stellen. De 
temperatuur kan worden ingesteld tussen 17 ̊ C en 30 ̊ C met stappen van 1 ̊ C 
3. Druk op de ON/OFF knop om de airco te starten. 
 
NOTIE: 
- In de automatische mode kiest de airco zelf de juiste mode afhankelijk van de 
gemeten omgevingstemperatuur en de ingestelde temperatuur. 
- In de automatische mode kunt u zelf geen ventilatorsnelheid kiezen. 
- In de automatische mode kunt u zelf schakelen naar een andere mode als de 
automatische mode ongewenst i 
 
 

 

 

                                         Koelen/verwarmen/ventilatorwerking 
. 

        Zorg ervoor dat de unit is aangesloten op het stroomnetwerk. 
        1. Druk op de MODE knop en selecteer COOL , HEAT of FAN. 
        2. Druk op de UP/DOWN knop om de gewenste temperatuur in te stellen. 
        De temperatuur kan worden ingesteld tussen 17 ̊ C en 30 ̊ C met stappen van 
        1 ̊ C. 
        3. Druk op FAN om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen, te kiezen uit 
        AUTO, LOW, MEDIUM of  HIGH. 
        4. Druk op de ON/OFF knop om de airco te starten 
 
 
      NOTIE: 
       Als u FAN mode selecteert wordt de temperatuur niet weergegeven op het scherm en 
       kunt u de temperatuur ook niet veranderen. In dit geval kunnen alleen stap 1,2 en 4 
       worden uitgevoerd 
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                                                 Luchtontvochtiging 

Zorg ervoor dat de unit is aangesloten op het stroomnetwerk. De 
OPERATION indicator op het display van de indoor unit begint te 
knipperen. 
1. Druk op de MODE knop en selecteer DRY mode. 
2. Druk op de UP/DOWN knop om de gewenste temperatuur in te 
stellen. 
De temperatuur kan worden ingesteld tussen 17 ̊ C en 30 ̊ C met stappen 
van 1 ̊ C. 
3. Druk op de ON/OFF knop om de airco te starten. 
 
NOTIE: 
Tijdens luchtontvochtiging  kunt u de snelheid van de ventilator niet aanpassen. 
Deze is automatisch geselecteerd. 

 

                                                           Luchtstroomrichting aanpassen 

 Gebruik de SWING en DIRECT knoppen op de afstandsbediening om de 
                                            gewenste luchtstroomrichting in te stellen. 
                                               1. Wanneer u op de DIRECT knop drukt zal de horizontale richting 
                                               van de luchtstroom worden aangepast in stappen van 6 graden per 
                                               druk op de knop. 
                                               2. Wanneer u de SWING knop voor minder dan 2 seconden indrukt, zal 
                                               de luchtstroom op en neer bewegen. Wanneer u de SWING knop langer  
                                               dan 2 seconden ingedrukt houdt zal de luchtstroom horizontaal op en  
                                               neer bewegen. 
     
 
                                              NOTIE: 
                                              Als de airco de luchtstroom naar een bepaalde richting beweegt die het koelen of 
                                                  verwarmen direct beïnvloedt zal de airco automatisch de richting van de lucht- 
                                                  stroom aanpassen. 
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                   Timer werking 
                                Druk op de TIMER ON knop op de afstandsbediening om de begintijd 

van de timer in te stellen. 
 
Het instellen van de begintijd 
1. Druk op de TIMER ON knop. Op de afstandsbediening verschijnt nu 
TIMER ON, de laatst ingestelde tijd en de letter ‘h’. Nu kunt u de tijd 
aanpassen. 
2. Druk opnieuw op de TIMER ON knop om de gewenste tijd in te stellen 
waarop de timer begint. Elke druk op de knop verschuift de begintijd met 
30 minuten. Na 10 uur gebeurt dit steeds met stappen van 60 minuten. 
(na 24 uur). 
3. Na het instellen van de begintijd van de timer duurt het 1 seconde 
voordat het signaal naar de airco wordt verzonden. Na nog eens 2 
seconden verdwijnt de letter ‘h’ van het scherm en zal de ingestelde 
temperatuur weer te zien zijn op het LCD scherm. 

 

                      Het instellen van de eindtijd 
                                  1. Druk op de TIMER OFF knop op de afstandsbediening. 
                                  Op de afstandsbediening verschijnt nu TIMER OFF, de laatst 
                                  ingestelde tijd en de letter ‘h’. Nu kunt u de tijd aanpassen. 
                                  2.Druk opnieuw op de TIMER OFF knop om de gewenste tijd 
                                  in te stellen waarop de timer eindigt. Elke druk op de knop verschuift 
                                  de eindtijd met 30 minuten. Na 10 uur gebeurt dit met stappen van 60 
                                  minuten (tot 24 uur). 
                                  3. Na het instellen van de eindtijd van de timer duurt het 1 seconde 
                                  voordat het signaal naar de airco wordt verzonden. Na nog eens 2 
                                  seconden verdwijnt de letter ‘h’ van het scherm en de ingestelde 
                                  temperatuur verschijnt op het display. 
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• De tijden die kunnen worden ingesteld door de afstandsbediening voor de timer functie zijn als 
volgt: 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 4.0 , 4.5 , 5.0 , 5.5 , 6.0 , 6.5 , 7.0 , 7.5 , 8.0 , 8.5 , 9.0 , 9.5 , 
10.0 , 11.0 , 12.0 , 13.0 , 14.0 , 15.0 , 16.0 , 17.0 , 18.0 , 19.0 , 20.0 , 21.0 , 22.0 , 23.0 , 24.0 

 

 

Voorbeeld van timerinstelling 

 

TIMER ON 
De TIMER ON functie is handig wanneer u de airco automatisch wil laten 
inschakelen als u thuis komt. De airco begint te werken op de door u 
ingestelde tijd. 
 
 

Voorbeeld: 

Om de airconditioner na 6 uur te laten starten: 
1. Druk op de TIMER ON knop op de afstandsbediening. De laatst ingestelde 
tijd en het signaal ‘h’ zullen te zien zijn op het scherm. 
2. Druk op de TIMER ON knop totdat er 6.0H op het display verschijnt. Elke 
druk op de knop verlengt de tijd met 30 minuten. 
3. Wacht 3 seconden, vervolgens zal het display de ingestelde temperatuur 
weergeven. De TIMER ON indicator op de afstandsbediening blijft zichtbaar 
op het scherm van de afstandsbediening, dit geeft aan dat deze functie actief 
is.                                        
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TIMER OFF 
De TIMER OFF functie is handig wanneer u de airco automatisch wil 
laten uitschakelen wanneer u bijvoorbeeld naar bed gaat. De airco zal 
automatisch uitschakelen op de ingestelde tijd. 
 
 

Voorbeeld: 
Om de airco 10 uur later te laten stoppen: 
1. Druk op de TIMER OFF knop op de afstandsbediening. De laatst 
ingestelde tijd en het signaal ‘h’ zijn te zien. 
2. Druk op de TIMER OFF knop totdat er 10H te zien is op het 
scherm van de afstandsbediening. 
3. Wacht 3 seconden, vervolgens is de ingestelde temperatuur te zien 
en de TIMER OFF indicator, wat aangeeft dat deze functie actief is. 
 
 

Samengestelde timer 
(ON en OFF timer samen) 
 
TIMER OFF � TIMER ON 
(actief � inactief � inschakelen) 
Deze functie is handig wanneer u de airco wil stoppen wanneer u naar 
bed gaat en deze weer wilt starten als u ’s ochtends wakker wordt.  
 

Voorbeeld: 
Om de airco over 2 uur te stoppen en hem na 10 uur weer te starten: 
1. Druk op de TIMER OFF knop. 
2. Druk opnieuw op de TIMER OFF knop tot er 2.0H op het scherm 
verschijnt. 
3. Druk op de TIMER ON knop. 
4. Druk opnieuw op de TIMER ON knop totdat er 10H op het scherm 
verdwijnt. 
5. Wacht 3 seconden, het scherm zal de ingestelde temperatuur 
weergeven. De TIMER ON en TIMER OFF indicator blijven 
zichtbaar op het scherm om te laten zien dat deze functie actief is. 
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TIMER ON � TIMER OFF 
(inactief�actief� uitschakelen) 
Deze functie is handig wanneer u de airco wil starten als u wakker wordt 
en weer wilt uitschakelen als u het huis verlaat. 
 

Voorbeeld: 
Om de airco over 2 uur te laten starten en na 5 uur weer te laten stoppen: 
1. Druk op de TIMER ON knop. 
2. Druk op de TIMER ON knop totdat er 2.0H te zien is op het display. 
3. Druk op de TIMER OFF knop. 
4. Druk op de TIMER OFF knop totdat er 5.0H te zien is op het display. 
5. Wacht 3 seconden, de ingestelde temperatuur is te zien. De TIMER 
ON en TIMER OFF indicator blijft zichtbaar om aan te geven dat deze 
functie actief is. 
 
NOTIE: 
De volgorde van starten en stoppen is afhankelijk van welke het eerste 
wordt ingesteld. 
 
 

SLAAP functie 
 

 
- Druk minder dan 2 seconden op deze knop om de slaapfunctie te 
activeren. Drukt u deze knop langer dan 2 seconden in, dan zal de 
FRESH functie worden gestart. 
- De slaapfunctie is in staat om de unit automatisch de temperatuur te 
laten verhogen of verlagen de eerste twee uur en deze dan vervolgens 5 
uur vast te houden. Daarna zal de unit zichzelf uitschakelen. Deze mode 
kan de meest comfortabele temperatuur creëren en energie besparen. 
 
NOTIE: 
Deze slaapfunctie is alleen beschikbaar in COOL, HEAT  en AUTO 
mode. 
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LED/FOLLOW ME functie 
- Druk minder dan 2 seconden op deze knop om de LED functie te 
activeren. Blijft u deze knop indrukken dan wordt de FOLLOW ME 
mode geactiveerd. 
- Wanneer de Follow Me functie actief is zal het display de actuele 
temperatuur weergeven van de locatie waar het apparaat zich op dat 
moment bevindt. De afstandsbediening zendt om de 3 minuten dit signaal 
naar het apparaat totdat u deze functie uitschakelt door opnieuw op de 
FOLLOW ME knop te duwen. 
- De Follow Me functie is niet beschikbaar in de DRY en FAN mode. 
- Het uitschakelen of het wisselen naar DRY of FAN mode zal de Follow 
Me functie automatisch uitschakelen. 
 
 

TURBO (op sommige modellen) 
- Druk op deze knop om de TURBO functie te activeren. 
- Turbo functie is bedoeld om de ingestelde temperatuur zo snel mogelijk 
te bereiken. Wanneer u in COOL mode deze knop indrukt, zal de unit 
sterk koude lucht blazen op de hoogste ventilatorsnelheid. Als u op deze 
knop drukt in HEAT mode zal de PTC snel verwarmen. 

 

 

 

 

 

 

 


