
 
 

AIRCO APPARAAT

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

AFSTANDSBEDIENING

 

Hartelijk bedankt, dat u voor de aankoop van onze airco 
apparaat heeft gekozen. Leest u alstublieft deze 
gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in 
gebruik neemt. 
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Specificaties van de afstandsbediening 
 

Model 
RG57H(B)/BG(QE;RG57H1(B)/BG(QE;RG57H2(B)/BG(C)EF;RG57H3(B)/BG(QEFU1  

RG57H3(B)/BG(QEF;RG57H1(B)/BG(C)E-

M;RG57H(B)/BG(C)EU1;RG57H4(B)/BG(C)EF 

Nominale spanning 3,0 V (2x AAA droge batterijen R03/LR03) 

Ontvangstbereik van 
signalen 8 m 

Omgevingscondities -5°C˜60oC (23oF˜140°F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RG57H(B)/BG(C)E 

RG57H(B)/BG(C)EU1 

RG57H1(B)/BG(C)E; 

RG57H1(B)/BG(C)E-M 
RG57H2(B)/BG(C)EF 

RG57H3(B)/BG(C)EF 

RG57H3(B)/BG(C)EFU1 
RG57H4(B)/BG(C)EFU1 
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Functies van de toetsen 
 
Voordat u de nieuwe airconditioner in bedrijf neemt, moet u uzelf vertrouwd maken met de afstandsbediening. 
Hier volgt een korte inleiding voor de afstandsbediening. Instructies voor de bediening van de airconditioner, 
vindt u in de paragraaf Basisfuncties in deze handleiding. 
 

ON/OFF 
Schakelt het apparaat aan of uit 

 
 

MODE 
Scrollt als volgt door de bedrijfsmodi: 
AUTOMATISCH > KOELEN 
> DROGEN > VERWARMEN 
> VENTILATOR 
INSTRUCTIE: Gelieve de 

verwarmingsmodus niet te selecteren, als 

uw apparaat een puur koelapparaat is. De 

verwarmingsmodus wordt door deze 

apparaten niet ondersteund. 

 FAN 
Selecteert de ventilatorsnelheid in de 
volgende volgorde: 
AUTOMATISCH > LAAG > 
MEDIUM > HOOG 

ION 
Als je op deze toets drukt, wordt de 

ionen stofafscheider van stroom 

voorzien; dit helpt om de lucht van 

stofdeeltjes en pollen te reinigen 

SLEEP 
Bespaart tijdens de slaapuren 
energie. 

SWING 
Start en stopt de 
beweging van de 
luchtstroomrichting 
ventilatiebladen. 

FOLLOW ME 
Toets voor de 
temperatuursensor en de 
kamertemperatuur 
indicatie. 

INSTRUCTIE: 
De functies Draaien, Ion en Mij volgen zijn optioneel. RG57H1(B)/BG(C)E-M heeft geen middelste 
ventilatorsnelheid. 

SHORT CUT 
Stelt uw gewenste instellingen in 
en activeert ze. 

TEMP ˄ 
Verhoogt de temperatuur in 
stappen van 1°C(1°F). Verhoogt 
de temperatuur in stappen van 
30°C(86°F). 
 
TEMP ˅ 
Verlaagt de temperatuur in stappen 
van 1°C(1°F). De minimale 
temperatuur in stappen van 
17°C(62°F). 
INSTRUCTIE: Houdt de toetsen ˄ en ˅ 
drie seconden ingedrukt om te wisselen 
tussen de ° C en ° F schaal op de 
temperatuur indicatie. 
 
TIMER ON 
Stelt de timer in om het apparaat 
in te schakelen (zie 
Basisfuncties voor meer 
informatie) 
 

TIMER OFF 
Stelt de timer in om het apparaat 
uit te schakelen (zie 
Basisfuncties voor meer 
informatie)  
LED 
Schakelt de LED indicatie van de 
binnenunit aan en uit. 
Als u bij het inslapen gevoelig bent voor 
licht, kunt u op de LED-toets drukken om 
de LED-display op het apparaat uit te 
schakelen . Druk opnieuw op deze toets 
om hem weer aan te zetten. 
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Gebruik van de afstandsbediening 
 
Bent u niet zeker over de functies? 
Een gedetailleerde beschrijving over het gebruik van 
de airconditioner, vindt u in de paragrafen 
Basisfuncties en Uitgebreide functies in deze 
handleiding. 

 
BIJZONDERE INSTRUCTIE 

• Het uiterlijk van de toetsen op het apparaat kunnen 
enigszins afwijken van de getoonde voorbeelden. 

• Als uw apparaat niet over een specifieke functie 
beschikt, heeft het drukken op de bijbehorende 
toets op de afstandsbediening heeft geen effect. 

• Als tussen de functiebeschrijvingen in de 
handleiding van de afstandsbediening en de 
airconditioner wezenlijke verschillen bestaan, 
prevaleert de gebruiksaanwijzing van de 
airconditioner. 

 

Plaatsen en vervangen van de batterijen 
Uw airconditioner wordt geleverd met twee AAA-
batterijen. Plaats de batterijen voor het eerste gebruik 
in de afstandsbediening. 
1. Schuif de achterkant van de afstandsbediening 

naar beneden en maak het batterijvakje open. 
2. Plaats de batterijen erin en let daarbij op, dat de 

polen (+) en (-) van de batterijen overeenkomen 
met de symbolen in het batterijvakje. 

3. Zet de deksel van het batterijvakje weer terug. 

 

INSRTRUCTIE MET BETREKKING TOT 
DE BATTERIJEN 

Voor een optimale productprestatie: 
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of 

verschillende types door elkaar. 
• Laat batterijen niet in de afstandsbediening zitten, 

als u het apparaat langer dan 2 maanden niet 
gebruikt. 

 

AFVALVERWIJDERING VAN DE 
BATTERIJEN 

Gooi de batterijen niet met het gewone ongesorteerde 
huisvuil weg. Let op de lokale wetgeving voor het op 
de juiste manier weggooien van batterijen. 

 

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE 
AFSTANDSBEDIENING 

• De afstandsbediening moet in een cirkel van 8 
meter van het apparaat gebruikt worden. 

• Het apparaat geeft een pieptoon als het signaal 
van de afstandsbediening wordt ontvangen. 

• Gordijnen, andere voorwerpen en direct 
zonlicht kunnen interfereren met de ontvanger 
van het infraroodsignaal. 

• Verwijder de batterijen, als de 
afstandsbediening langer dan 2 maanden niet 
gebruikt wordt. 
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Indicaties van het LCD scherm 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzendindicatie 
Licht op als de afstandsbediening een 
signaal stuurt naar het apparaat 

 

AAN/UIT indicatie 
Wordt weergegeven als het apparaat wordt 
ingeschakeld en gaat uit wanneer de stroom 
is uitgeschakeld. 

TIMER AAN indicatie 
Wordt getoond als de 
TIMER AAN ingeschakeld 
is 

TIMER UIT indicatie 
Wordt getoond als de 
TIMER UIT ingeschakeld 
is 

ECO indicatie 
Bij dit model niet beschikbaar 

 
Batterij indicatie (stand van de 
lading) 

 

SLAAP indicatie Wordt getoond als 
de SLAAP functie geactiveerd is 
 
 
FOLLOW ME indicatie Wordt getoond 
als de MIJ VOLGEN functie geactiveerd 
is 

 
Bij dit model niet beschikbaar 

RUSTIG indicatie  
Bij dit model niet beschikbaar 

Temperatuur/Timer indicatie 
Geeft standaard de ingestelde temperatuur of de 
tijdsinstelling aan, als de functies TIMER AAN/UIT 
worden gebruikt 

x Temperatuurbereik: 17-30°C (62°F-86°F) 

x Timer instelbereik: 0-24 uur 

Bij de ventilatormodus is deze display leeg 

VENTILATORSNELHEID  
Geeft de ventilatorsnelheid aan:  
�²²²²²²²²²² HOOG, ²²²²²² MIEDIUM, of LAAG 
In de AUTOMATISCHE MODUS is deze 
display leeg 

MODUS indicatie Geeft 
de actuele bedrijfsmodus 
aan: 

x AUTOMATISC
HE MODUS 

x KOELEN 
x DROGEN 
x VERWARMEN 
x VENTILATOR 
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Basisfuncties  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsmodus KOELEN  

 
1. Druk op de toets MODUS om de modus KOELEN te 

selecteren. 
2. Selecteer de door u gewenste temperatuur met de 

toetsen Temp a en Temp b. 
3. Druk op de toets VENTILATOR om de 

ventilatorsnelheid in te stellen: AUTOMATISCH, 
LAAG, MEDIUM, HOOG. 

4. Druk op de AAN/UIT toets om het apparaat in te 
schakelen. 

 

INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR 

Het instelbereik van de temperatuur bedraagt 17-
30°C (62oF-86°F). U kunt de temperatuur in stappen 
van 1°C (1°F) instellen. 

 

Bedrijfsmodus AUTOMATISCH 

In de AUTOMATISCHE modus selecteert het 
apparaat automatisch de modi KOEL, VENTILATOR, 
WARM of DROOG al naargelang de ingestelde 
temperatuur. 

1. Druk op de toets MODUS om de Automatische 
modus te selecteren. 

2. Selecteer de door u gewenste temperatuur met 
de toetsen Temp a of Temp b. 

3. Druk op de AAN/UIT toets om het apparaat in te 
schakelen. 

INSTRUCTIE: De Ventilatorsnelheid kan in de 
automatische modus niet ingesteld worden. 
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Basisfuncties 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsmodus VENTILATOR 

1. Druk op de toets MODUS om de Ventilator 
modus te selecteren. 

2. Druk op de toets VENTILATOR om de 
ventilatorsnelheid in te stellen: AUTOMATISCH, 
LAAG, MEDIUM, HOOG. 

3. Druk op de AAN/UIT toets om het apparaat in te 
schakelen. 

INSTRUCTIE: In de VENTILATOR modus kan de 
temperatuur niet ingesteld worden. Daarom wordt de 
temperatuur op de LCD display van de 
afstandsbediening niet aangegeven. 

 

 

Bedrijfsmodus DROGEN (ontvochtigen) 

1. Druk op de toets MODUS om de modus DROGEN 
te selecteren. 

2. Selecteer de door u gewenste temperatuur met 
de toetsen Temp a en Temp b. 

3. Druk op de AAN/UIT toets om het apparaat in te 
schakelen. 

INSTRUCTIE: De ventilatorsnelheid kan niet in de 
DROGEN modus ingesteld worden. 
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Basisfuncties 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsmodus VERWARMEN 

1. Druk op de toets MODUS om de modus 
VERWARMEN te selecteren. 

2. Selecteer de door u gewenste temperatuur met 
de toetsen Temp a en Temp b. 

3. Druk op de toets VENTILATOR om de 
ventilatorsnelheid in te stellen: AUTOMATISCH, 
LAAG, MEDIUM, HOOG. 

4. Druk op de AAN/UIT toets om het apparaat in 
te schakelen. 

INSTRUCTIE: Als de buitentemperatuur zeer laag 
is, kan het zijn dat de verwarmingscapaciteit van 
het apparaat niet langer voldoende is. In deze 
gevallen adviseren wij om in combinatie met de 
airconditioner extra verwarming te gebruiken. 
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INSTELLEN VAN DE TIMER functie 
 

Uw airconditioner heeft twee-tijd-gerelateerde functies: 
TIMER ON- legt de tijdsperiode vast, waarna de 
airconditioner automatisch wordt ingeschakeld. 
TIMER OFF- legt de tijdsperiode vast, waarna de 
airconditioner automatisch wordt uitgeschakeld.  

TIMER ON functie 

Met de TIMER ON functie kunt u een periode 
vastleggen, waarna het apparaat automatisch inschakelt, 
bijvoorbeeld als u thuis komt van uw werk naar huis. 
1. Druk op de TIMER ON toets. Standaard wordt de 

laatst ingestelde tijdspanne gevolgd door een "u" 
(voor het uur) getoond.  
Instructie: Dit getal geeft de periode aan, waarna 
uitgaand van de actuele kloktijd het apparaat moet 
worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld: Als u 
bijvoorbeeld TIMER AAN op 2 uur instelt, verschijnt 
"2.0h" op het scherm en schakelt het apparaat na 
twee uur in. 

2. Druk meerdere malen op de toets TIMER ON om de 
gewenste inschakeltijd in te stellen. 

3. Wacht 2 seconden dan is de TIMER ON-functie 
geactiveerd. De digitale display van de 
afstandsbediening verandert dan weer naar de 
aanduiding van de temperatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld: Instelling, dat het apparaat na 2,5 uur 
start. 
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TIMER OFF functie 
Met de TIMER OFF functie kunt u een periode 
vastleggen, waarna het apparaat automatisch 
uitschakelt, bijvoorbeeld als u uw huis verlaat. 

1. Druk op de TIMER OFF toets. Standaard wordt 
de laatst ingestelde tijdspanne gevolgd door een 
"u" (voor het uur) getoond. 
Instructie: Dit getal geeft de periode aan, 
waarna uitgaand van de actuele kloktijd het 
apparaat moet worden uitgeschakeld. 
Bijvoorbeeld: Als u bijvoorbeeld TIMER UIT op 2 
uur instelt, verschijnt "2.0h" op het scherm en 
schakelt het apparaat na twee uur uit. 

2. Druk meerdere malen op de toets TIMER OFF 
om de gewenste uitschakeltijd in te stellen. 

3. Wacht 2 seconden dan is de TIMER OFF functie 
geactiveerd. De digitale display van de 
afstandsbediening verandert dan weer naar de 
aanduiding van de temperatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld: Instelling, dat het apparaat na 5 uur 
stopt. 
 

 

 

 

INSTRUCTIE: Als u bijvoorbeeld de TIMER ON of 

TIMER OFF functie instelt, neemt de tijd toe in de 

periode tot 10 uur met elke druk op de toets in 

stappen van 30 minuten. Vanaf 10 uur tot 24 uur, 

zullen ze verhogen in stappen van 1 uur. Na 24 uur 

springt de timer terug naar nul. U kunt de functie 

uitschakelen door de timer op "0.0h" te zetten. 
 

 

 

 

Druk zo lang op de toets 
TIMER ON of TIMER 
OFF tot de gewenste 
periode bereikt is. 
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TIMER AAN en TIMER UIT tegelijk instellen 

Houd in gedachten, dat de ingestelde tijdsperioden van beide functies betrekking hebben op de actuele kloktijd. 
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat het momenteel 13:00 uur en u wilt dat het apparaat automatisch ingeschakeld 
wordt om 19:00 uur. U wilt dat het apparaat dan 2 uur werkt en om 21:00 uur moet weer worden uitgeschakeld. Ga 
als volgt te werk: 
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Bijvoorbeeld: Instellen dat het apparaat wordt ingeschakeld na 6 uur, 2 uur werkt, en vervolgens weer 
uitschakelt (zie de afbeelding hieronder) 

Op uw indicatie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Timer is op 6 uur vanaf de 

huidige kloktijd op AAN gezet 

De Timer is op 8 uur vanaf de 

huidige tijd op UIT gezet 

Timer start 
Apparaat 
schakelt 

AAN 

Apparaat 
schakelt 

UIT 

Huidige 
tijd 

 

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Na 6 uren 
Na 8 uren 

13:00:uur
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Uitgebreide functies 
 

Functie SLEEP  

De SLEEP functie wordt gebruikt om het energieverbruik 
te verminderen terwijl u slaapt (en u niet dezelfde 
temperatuur instellingen nodig heeft). Deze functie kan 
alleen worden geselecteerd met de afstandsbediening. 

Instructie: In de slaap functie zijn de 
bedrijfsmodi VENTILATOR of DROOG 
niet beschikbaar. 

 

 

Functie SWING  

Om de oscillerende beweging van de ventilatiebladen te 
stoppen of starten en om de gewenste opwaartse of 
neerwaartse richting van de luchtstroom in te stellen. Met 
iedere druk op de knop verandert de instelling van de 
luchtbladen met 6 graden (op sommige modellen niet 
beschikbaar). Als u de toets langer dan 2 seconden ingedrukt 
houdt, oscilleren de bladen automatisch op en neer. 
 
 
Functie FOLLOW ME 

Bij de FOLLOW ME functie wordt de temperatuur 
gemeten op de actuele positie van de 
afstandsbediening (en niet op de binnenunit). In de 
modi AUTOMATISCH, KOEEN of VERWARMEN kan 
de airconditioner daardoor de temperatuur in uw 
omgeving te optimaliseren en zorgen voor maximaal 
comfort. 
1. Druk op de toets FOLLOW ME om de deze functie 

te activeren. De afstandsbediening stuurt het 
temperatuursignaal om de drie minuten naar de 
airconditioner. 

2. Druk opnieuw op de toets FOLLOW ME om de 
deze functie te beëindigen. 

 

 

Functie SHORT CUT 
• De SHORT CUT functie wordt gebruikt om om de actuele 

instellingen te selecteren of om naar de laatste 
instellingen terug te keren. 

• Als u deze toets bij ingeschakelde afstandsbediening 
indrukt, keert de installatie automatisch terug naar de 
laatst gebruikte instellingen, met inbegrip van de 
bedrijfsmodus, de temperatuurinstelling en de 
ventilatorsnelheid en de slaapfunctie (als deze 
geactiveerd is). 

• Als u op de toets langer dan 2 seconden indrukt, slaat 
het systeem de actuele operationele instellingen op, met 
inbegrip van de bedrijfsmodus, de temperatuurinstelling 
en de ventilatorsnelheid en de slaapfunctie (als deze 
geactiveerd is). 
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INSTRUCTIE: 

- De presentatie van de toetsen is gebaseerd op een type model en kan mogelijk iets afwijken van de 
werkelijke vorm. 
- Alle beschreven functies worden toegepast in het apparaat. Als uw model niet beschikt over een van deze 
functies, heeft de bijbehorende toets op de afstandsbediening geen functie. 
- Als tussen de functiebeschrijvingen in de handleiding van de afstandsbediening en de airconditioner 
wezenlijke verschillen bestaan, prevaleert de gebruiksaanwijzing van de airconditioner. 
- Dit apparaat kan voldoen aan de plaatselijke voorschriften. In Canada moet het voldoen aan de bepaling in 
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). In de Verenigde Staten voldoet dit apparaat aan Deel 15 van de FCC-
bepalingen (Federal Communications Commission). De werking is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferenties uitstralen en (2) dit apparaat moet alle 
ontvangen functiestoringen tegengaan, met inbegrip van die storingen, die een ongewenste werking kunnen 
veroorzaken. 

- Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van Klasse B, conform Deel 
15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn zo vastgesteld, dat ze een passende bescherming tegen 
schadelijke interferenties in een woonomgeving bieden. Dit apparaat genereert en verbruikt hoogfrequente-
energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt 
geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke storingen van de verzendoverdracht.  
Er kan echter geen garantie worden gegeven, dat bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.  
Als dit apparaat schadelijke storingen veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat vastgesteld kan worden 
door in- en uitschakelen van het apparaat, kan de gebruiker de storingen door een of meer van de volgende 
maatregelen opheffen: 

• Richt of verplaats de ontvangende antenne opnieuw.  
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.  
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat niet verbonden is met de ontvanger. 
• Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio- en tv-technicus. 

Wijzigingen of modificaties, die niet zijn goedgekeurd door de partij, die verantwoordelijk is voor de naleving 
van de regels, kunnen leiden tot het vervallen van de goedkeuring van de gebruiker. 
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Het ontwerp en de specificaties kunnen in de zin van 
productontwikkeling zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd 
worden. Neem contact op met de plaats van aankoop of de fabrikant 
voor meer informatie. 
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 info-meg@midea.comEmail

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn
Tel 06196-9020 0


