
AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE OPMERKING:
Bedankt voor het aanschaffen van onze airconditioner. Lees deze handleiding 
aandachtig door voordat u uw nieuwe airconditioner in gebruik neemt. Bewaar 
deze handleiding voor toekomstig gebruik.
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Specificaties afstandsbediening

Model

RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, 
RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, 
RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, 
RG10A10(B2S)/BGEF.

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

Signaal ontvangstbereik 8m

Milieu -5 °C ~ 60 °C (23 °F -140 °F)

Snel-startgids 

FIT BATTERIJEN

DRUK OP DE AAN/UIT-
KNOP

SELECTEER MODUS

PUNTAFSTAND NAAR NAAR EENHEID SELECTEER DE 
VENTILATORSNELHEID

SELECTEER TEMPERATUUR

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

AU-100%

mode

AAN UIT

NIET ZEKER WAT EEN FUNCTIE DOET?
Raadpleeg de hoofdstukken Basisfuncties en Geavanceerde functies gebruiken, van deze 
handleiding voor een gedetailleerde beschrijving over het gebruik van uw airconditioner.

SPECIALE OPMERKING
 ● Knopontwerpen op uw apparaat kunnen enigszins afwijken van het getoonde voorbeeld.
 ● Als de binnen-unit geen specifieke functie heeft, heeft het indrukken van die functieknop op de 

afstandsbediening geen effect.
 ● Wanneer er grote verschillen zijn tussen de "handleiding van de afstandsbediening" en 

de "GEBRUIKSAANWIJZING" in de functiebeschrijving, prevaleert de beschrijving van de 
"GEBRUIKSAANWIJZING".
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Omgaan met de afstandsbediening
Batterijen plaatsen en vervangen
Uw airconditioner kan worden geleverd met 
twee batterijen (sommige eenheden). Plaats de 
batterijen voor gebruik in de afstandsbediening.
1.  Schuif de achterklep van de afstandsbediening 

naar beneden, zodat het batterijcompartiment 
zichtbaar wordt.

2.  Plaats de batterijen en let erop dat de (+) en (-) 
uiteinden van de batterijen overeenkomen met 
de symbolen in het batterijcompartiment.

3.  Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

  BATTERIJ NOTITIES
Voor optimale productprestaties:

 ● Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of 
verschillende soorten batterijen door elkaar.

 ● Laat geen batterijen in de afstandsbediening 
als u het apparaat langer dan 2 maanden 
niet zult gebruiken.

  Batterij opruiming

Gooi batterijen niet weg als ongesorteerd 
gemeentelijk afval. Raadpleeg de lokale 
wetgeving voor het correct weggooien van 
batterijen.

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN 
AFSTANDSBEDIENING

 ● De afstandsbediening moet binnen 8 meter 
van het apparaat worden gebruikt.

 ● Het apparaat piept wanneer een signaal van 
de afstandsbediende wordt ontvangen.

 ● Gordijnen, andere materialen en 
direct zonlicht kunnen de infrarood 
signaalontvanger verstoren.

 ● Verwijder de batterijen als de 
afstandsbediening voor langer dan 2 
maanden niet gebruik zal worden.

OPMERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN 
AFSTANDSBEDIENING
Het apparaat kan voldoen aan de lokale 
nationale voorschriften.

 ● In Canada moet het voldoen 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

 ● In de VS voldoet dit apparaat aan deel 15 van 
de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan 
de volgende twee voorwaarden:

(1)  Dit apparaat mag geen schadelijke 
interferentie veroorzaken, en

(2)  dit apparaat moet ontvangen interferentie 
accepteren, inclusief interferentie die een 
ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de 
limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, 
conform deel 15 van de FCC-regels. Deze 
limieten zijn bedoeld om een redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie in een residentiële installatie. 
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan 
radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien 
niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming 
met de instructies, schadelijke interferentie met 
radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter 
geen garantie dat er geen interferentie zal 
optreden in een bepaalde installatie. Als deze 
apparatuur schadelijke interferentie aan radio- of 
televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden 
vastgesteld door de apparatuur uit en in te 
schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd 
om te proberen de interferentie te verhelpen door 
een of meer van de volgende maatregelen:

 ● Heroriënteer of verplaats de ontvangen 
antenne.

 ● Vergroot de afstand tussen het apparaat en 
de ontvanger.

 ● Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in 
een ander circuit dan waarop de ontvanger is 
aangesloten.

 ● Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-
technicus voor hulp.

 ● Wijzigingen of aanpassingen die niet 
zijn goedgekeurd door de partij, die 
verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen 
de bevoegdheid van de gebruiker om de 
apparatuur te bedienen ongeldig maken.
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Knoppen en functies
Zorg ervoor dat u bekend bent met de afstandsbediening voordat u uw nieuwe airconditioner gaat 
gebruiken. Het volgende is een korte inleiding tot de afstandsbediening zelf. Raadpleeg het gedeelte 
Basisfuncties van deze handleiding voor instructies over het gebruik van uw airconditioner.

AAN UIT
Schakelt het apparaat in of uit.

TEMP
Verhoogt de temperatuur 
in stappen van 1 °C (1 °F). 
Max. temperatuur is 30 °C 
(86 °F).
NOTITIE: Houd de knoppen 

&  tegelijkertijd 3 
seconden tegelijkertijd 
ingedrukt om de 
temperatuurweergave af te 
wisselen tussen °C & °F.

SET
Bladert als volgt door de 
bedieningsfuncties: 
Vers ( ) → Slaap ( ) → 
Volg mij ( ) → AP-modus 
( ) → Vers ...
Het geselecteerde 
symbool knippert op het 
display, druk op de OK-
knop om te bevestigen.

TEMP
Verlaagt de temperatuur 
in stappen van 1 °C (1 
°F). Min. temperatuur is 
16 °C (60 °F).

VENTILATOR SNELHEID
Selecteert ventilatorsnelheden 
in de volgende volgorde: AU → 
20% → 40% → 60% → 80% → 
100%.
Druk op de knop TEMP of om 
de ventilatorsnelheid in stappen 
van 1% te verhogen/verlagen.

SWING

Start en stopt de horizontale 
lamellenbeweging. Houd 
gedurende 2 seconden 
ingedrukt om de automatische 
swingfunctie van de verticale 
lamellen te activeren.

Model: RG10A2 (B2S)/ BGEFU1 
RG10A10 (B2S)/ BGEF (20-28 °C/68-82 °F) 
RG10A (B2S)/ BGEF, RG10A (B2S)/ BGEFU1 (nieuwe functie is niet beschikbaar) 
RG10A2 (B2S)/BGCEFU1, RG10A2 (B2S)/BGCEF (alleen modellen voor koelen, 
AUTO-modus en VERWARMEN-modus zijn niet beschikbaar)

BOOST
Hiermee kan het apparaat 
de vooraf ingestelde 
temperatuur binnen de kortst 
mogelijke tijd bereiken

Schakelt het LED-display van 
de binnen-unit en de zoemer 
van de airconditioner in en uit, 
wat een comfortabele en stille 
omgeving creëert.
NOTITIE: Houd deze knop 
vijf seconden ingedrukt om 
de temperatuurweergave van 
de binnen-unit af te wisselen 
tussen ingestelde temperatuur 
en kamertemperatuur.

LED

CLEAN
Deze functie wordt gebruikt om de 
verdamper van de airconditioner te 
reinigen om bevriezing te voorkomen.

BREEZE WEG
Deze functie vermijdt directe 
luchtstroom die over het lichaam 
blaast en geeft u het gevoel dat 
u zich zijdezacht voelt.
OPMERKING: Deze functie is 
alleen beschikbaar in de modus 
Koel, Ventilator en Droog

TIMER
Stel de timer in om het apparaat 
in of uit te schakelen

OK
Wordt gebruikt om de geselecteerde 
functies te bevestigen

MODE
Bladert als volgt door de 
bedieningsmodi: AUTO 
→ KOEL → DROGEN → 
WARMTE → VENTILATOR
ECO/GEAR
Druk op deze knop om de 
energiezuinige moce in te voeren 
in een volgorde van:
ECO → GEAR (75%) → GEAR 
(50%) → Vorige instellingsmodus 
→ ECO ......



05

AAN UIT
Schakelt het apparaat in of uit.

TEMP
Verhoogt de temperatuur 
in stappen van 1 °C (1 °F). 
Max. temperatuur is 30 °C 
(86 °F).
NOTITIE: Druk tegelijkertijd 
op &  knoppen 
gedurende 3 seconden om 
de temperatuurweergave af 
te wisselen tussen °C & °F.

SET
Bladert als volgt door de 
bedieningsfuncties: 
Breeze Away ( ) → Sleep 
( ) → Follow Me ( ) → 
AP-modus ( ) → Breeze 
Away ...
Het geselecteerde symbool 
knippert op het display, 
druk op de OK-knop om te 
bevestigen.

TEMP
Verlaagt de temperatuur 
in stappen van 1 °C (1 
°F). Min. temperatuur is 
16 °C (60 °F).

VENTILATOR SNELHEID
Selecteert ventilatorsnelheden 
in de volgende volgorde: AU → 
20% → 40% → 60% → 80% → 
100%.
Druk op de knop TEMP of om 
de ventilatorsnelheid in stappen 
van 1% te verhogen/verlagen.

SWING
Start en stopt de horizontale 
lamellenbeweging. Houd 
gedurende 2 seconden 
ingedrukt om de automatische 
swingfunctie van de verticale 
lamellen te activeren. Model: RG10A1 (B2S)/BGEF

BOOST
Hiermee kan het apparaat 
de vooraf ingestelde 
temperatuur binnen de kortst 
mogelijke tijd bereiken

Schakelt het LED-display van 
de binnen-unit en de zoemer 
van de airconditioner in en uit, 
wat een comfortabele en stille 
omgeving creëert.
NOTITIE: Houd deze knop 
vijf seconden ingedrukt om 
de temperatuurweergave van 
de binnen-unit af te wisselen 
tussen ingestelde temperatuur 
en kamertemperatuur.

LED

CLEAN
Deze functie wordt gebruikt 
om de verdamper van de 
airconditioner te reinigen om 
bevriezing te voorkomen.

FRESH
Wordt gebruikt om de Fresh-
functie te starten en stoppen.

TIMER
Stel de timer in om het 
apparaat in of uit te schakelen

OK
Wordt gebruikt om de geselecteerde 
functies te bevestigen

MODE
Bladert als volgt door de 
bedieningsmodi: AUTO → KOEL 
→ DROGEN → WARMTE → 
VENTILATOR
ECO/GEAR
Druk op deze knop om de 
energiezuinige moce in te 
voeren in een volgorde van:
ECO → GEAR (75%) → 
GEAR (50%) → Vorige 
instellingsmodus → ECO ......
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Schermindicatoren op afstand
Informatie wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

Stilte

LOW

MED

HIGH

AUTO

Transmissie-indicator 
Licht op wanneer de 
afstandsbediening een 
signaal naar de binnen-
unit stuurt

TIMER OP display

TIMER OFF display

Weergave van 
stiltefunctie

FAN SPEED display
Toont geselecteerde ventilatorsnelheid:

Deze ventilatorsnelheid kan 
niet worden aangepast in de 
modus AUTO of DROGEN.

1%
2% -20%
21% -40%
41% -60%
61% -80%
81% -100%

AUTO
Horizontaal rooster
swing display
Verticale jaloezie automatisch
swing display
TURBO-modusweergave

Niet beschikbaar 
voor dit toestel

Breeze Away display

Actieve weergave van schone functies

Frisse weergave van functies

Slaapmodusweergave

Volg mij functie display

Weergave van draadloze bedieningsfuncties

Detectie batterij bijna leeg (als knippert)

MODE-weergave
Toont de huidige modus,
inclusief:

ECO display
Wordt weergegeven op ECO
functie is geactiveerd

GEAR display
Wordt weergegeven op GEAR
functie is geactiveerd

LOCK display
Wordt weergegeven 
wanneer de LOCK-
functie is geactiveerd

Weergave temperatuur/
timer/ventilatorsnelheid
Toont standaard de ingestelde 
temperatuur, of ventilatorsnelheid 
of timerinstelling bij gebruik van 
de TIMER ON/OFF-functies.

 ● Temperatuurbereik: 16-30 °C/ 
60-86 °F/ 
(20-28 °C/ 68-82 °F) 
(Afhankelijk van model)

 ● Timer instelbereik: 
0-24 uur

 ● Instelbereik ventilatorsnelheid: 
AU-100%

Dit display is leeg wanneer het in 
de FAN-modus werkt.

Opmerking:
Alle indicatoren in de figuur zijn bedoeld voor een duidelijke presentatie. Maar tijdens de bediening 
worden alleen de relatieve functietekens op het displayvenster weergegeven.
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Basisfuncties gebruiken
Basis operatie
ATTENTIE! Controleer voor gebruik of het 
apparaat is aangesloten en of er stroom is.

Koele modus

1.  Druk op de MODE-knop om de COOL-modus 
te selecteren.

2.  Stel de gewenste temperatuur in met de TEMP  
 of TEMP  knop.

3.  Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid 
binnen een bereik van AU-100% te selecteren.

4.  Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te 
starten.

TEMPERATUUR INSTELLEN

Het bedrijfstemperatuurbereik voor units is 16-
30 °C (60-86 °F)/20-28 °C (68-82 °F).
U kunt de ingestelde temperatuur in stappen 
van 1 °C (1 °F) verhogen of verlagen.

AUTO modus
In de AUTO-modus selecteert het apparaat 
automatisch de functie KOELEN, VENTILATOR, 
VERWARMEN of DROGEN op basis van de 
ingestelde temperatuur. 
1.  Druk op de MODE-knop om AUTO te 

selecteren.
2.  Stel de gewenste temperatuur in met de TEMP  

 of TEMP  knop.
3.  Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te 

starten.
NOTITIE: FAN SPEED kan niet worden 
ingesteld in de AUTO-modus.
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FAN modus

1.  Druk op de MODE-knop om de FAN-modus te 
selecteren.

2.  Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid 
binnen een bereik van AU-100% te selecteren.

3.  Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te 
starten.

NOTITIE: U kunt de temperatuur niet instellen 
in de FAN-modus. Als gevolg hiervan geeft 
het Lcd-scherm van uw afstandsbediening de 
temperatuur niet weer.

DRY-modus (ont-vochtigen) 

1.  Druk op de MODE-knop om AUTO te 
selecteren.

2.  Stel de gewenste temperatuur in met de TEMP  
 of TEMP  knop.

3.  Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te 
starten.

NOTITIE: FAN SPEED kan niet worden 
gewijzigd in de DRY-modus.

HEAT modus

1.  Druk op de MODE-knop om de HEAT-modus 
te selecteren.

2.  Stel de gewenste temperatuur in met de TEMP  
 of TEMP  knop.

3.  Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid 
binnen een bereik van AU-100% te selecteren.

4.  Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te 
starten.

NOTITIE: Als de buitentemperatuur daalt, 
kunnen de prestaties van de WARMTE-functie 
van uw unit worden beïnvloed. In zulke gevallen 
raden we aan deze airconditioner in combinatie 
met andere verwarmingstoestellen te gebruiken.
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De TIMER instellen
TIMER AAN/UIT - Stel de tijdsduur in waarna het apparaat automatisch aan/uit gaat.

TIMER AAN instelling
Druk op de TIMER-knop 
om de AAN-tijdreeks te 
starten.

Druk op Temp. omhoog of omlaag 
voor meerdere keren om de 
gewenste tijd in te stellen, om het 
apparaat in te schakelen.

Richt de afstandsbediening 
op het apparaat en wacht 
1 sec. De TIMER ON wordt 
geactiveerd.

TIMER 1
seconde

TIMER UIT instelling
Druk op de TIMER-knop 
om de UIT-tijdreeks te 
starten.

Druk op Temp. omhoog of omlaag 
voor meerdere keren om de 
gewenste tijd in te stellen, om het 
apparaat uit te schakelen.

Richt de afstandsbediening 
op het apparaat en wacht 1 
sec. De TIMER OFF wordt 
geactiveerd.

1 
seconde

TIMER

NOTITIE:
1.  Wanneer u de TIMER AAN of TIMER UIT instelt, wordt de tijd met telkens 30 minuten verhoogd tot 

en met maximaal 10 uur. Na 10 uur en maximaal 24, zal het toenemen in stappen van 1 uur. (Druk 
bijvoorbeeld 5 keer op om 2,5 uur te krijgen en 10 keer op om 5 uur te krijgen) De timer keert na 24 
terug naar 0,0.

2.  Annuleer beide functies door de timer in te stellen op 0,0h.

TIMER AAN & UIT instelling (voorbeeld)
Houd er rekening mee dat de tijdsperioden die u voor beide functies instelt, verwijzen naar uren na de 
huidige tijd.

TIMER
TIMER

Timer start Eenheid draait Eenheid draait
ON OFF

Huidige tijd 
13:00

2:00 3:00PM 3:30PM 04:00 5PM 6PM

2,5 uur later
5 uur later

Voorbeeld: Als de huidige timer 
13:00 is, wordt de timer 2,5 uur 
later (15:30 uur) ingeschakeld en 
om 18:00 uur uitgeschakeld om de 
timer in te stellen zoals hierboven 
beschreven.
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Geavanceerde functies gebruiken
Swing functie
Druk op de Swing-knop

Schommel

2s

De horizontale ventilatiekoepel gaat automatisch 
op en neer als u op de Swing-knop drukt. Druk 
nogmaals om het te stoppen.

Blijf deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt 
houden, de verticale lamellenzwenkfunctie is 
geactiveerd. (Afhankelijk van het model)

Luchtstroomrichting

Schommel

Als u op de SWING-knop blijft drukken, kunnen 
vijf verschillende luchtstroomrichtingen worden 
ingesteld. De ventilatiekoepel kan steeds 
met een bepaald bereik worden verplaatst, 
wanneer u op de knop drukt. Druk op de knop 
totdat de gewenste richting is bereikt.

NOTITIE: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de MODE- en SWING-knoppen 
tegelijkertijd gedurende één seconde ingedrukt, het rooster opent onder een bepaalde hoek, wat het 
erg handig maakt voor het reinigen. Houd MODE en SWING-knoppen tegelijkertijd gedurende één 
seconde ingedrukt om de ventilatie te resetten (afhankelijk van het model).

LED SCHERM

LED
Druk op de LED-knop LED

5s
Druk meer op deze knop
dan 5 seconden (sommige 
eenheden)

Druk op deze knop om het display op de 
binnen-unit in en uit te schakelen.

Houd deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt, 
de binnen-unit geeft de actuele kamertemperatuur 
weer. Druk nogmaals langer dan 5 seconden om 
terug te keren naar de ingestelde temperatuur.
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ECO/GEAR-functie

Druk op de X-ECO-knop om de energiezuinige modus te openen in een 
volgorde van:
ECO  GEAR(75%)  GEAR(50%)  Vorige instellingsmodus  ECO......

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in de COOL-modus.

ECO operatie:
Druk in de koelmodus op deze knop, de afstandsbediening past de temperatuur automatisch aan 
naar 24 °C/75 °F, ventilatorsnelheid van Auto om energie te besparen (alleen wanneer de ingestelde 
temperatuur lager is dan 24 °C/75 °F). Als de ingestelde temperatuur hoger is dan 24 °C/75 °F, drukt u 
op de ECO-knop, de ventilatorsnelheid verandert in Auto, de ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.

NOTITIE:
Als u op de ECO-knop drukt, of de modus wijzigt of de ingestelde temperatuur instelt op minder dan 
24 °C/75 °F, stopt de ECO-werking.
Bij ECO-bedrijf moet de ingestelde temperatuur 24 °C/75 °F of hoger zijn, dit kan leiden tot 
onvoldoende koeling. Als u zich ongemakkelijk voelt, drukt u nogmaals op de ECO-knop om deze te 
stoppen.

GEAR operatie:
Druk op de ECO/GEAR-knop om de GEAR-bewerking als volgt in te voeren: 
75% (tot 75% elektrisch energieverbruik)

50% (tot 50% elektrisch energieverbruik)

Vorige instellingsmodus.

Bij gebruik van GEAR wisselt het display op de afstandsbediening tussen elektrisch energieverbruik 
en ingestelde temperatuur.

Actieve reinigingsfunctie
Druk op de CLEAN-knop

Schoon

De Active Clean-technologie wast stof, schimmels en vetten weg die geurtjes 
kunnen veroorzaken wanneer deze aan de warmtewisselaar hechten door de 
vriezer automatisch te bevriezen en vervolgens snel te ontdooien.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, verschijnt het displayvenster van 
de binnen-unit "CL". Na 20 tot 45 minuten wordt de unit automatisch 
uitgeschakeld en wordt de functie CLEAN geannuleerd.

Schommel
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Stilte functie

2s
Houd de knop Fan langer dan 2 seconden ingedrukt om de functie Stilte te 
activeren/deactiveren (sommige eenheden).
Vanwege de lage frequentie werking van de compressor kan dit leiden tot 
onvoldoende koel- en verwarmingscapaciteit. Druk tijdens gebruik op ON/
OFF, Mode, Sleep, Turbo of Clean-knop om de stiltefunctie te annuleren.

FP-functie
Druk 2 keer gedurende een seconde onder VERWARMING en een temperatuur van 16 °C/60 °F of 20 
°C/68 °F (voor model RG10A10 (B2)/BGEF).

De unit werkt op hoge ventilatorsnelheid (wanneer de compressor aan staat) 
met temperatuur automatisch ingesteld op 8 °C/46 °F.

Opmerking: Deze functie is alleen voor de airconditioner met warmtepomp.
Druk 2 keer op deze knop onder VERWARMEN modus en het instellen van de temperatuur van 16 
°C/60 °F om de FP-functie te activeren. Druk op Aan/Uit, Slaapstand, Modus, Ventilator en Temp. knop 
tijdens gebruik annuleert deze functie.

LOCK-functie

5s 5s

Schoon boost

Houd de reinigingsknop en boost-knop tegelijkertijd 
langer dan 5 seconden tegelijk ingedrukt om de 
vergrendelingsfunctie te activeren. Alle knoppen reageren 
niet, behalve opnieuw twee seconden indrukken om de 
vergrendeling uit te schakelen.
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SET-functie

SET SET OKSchoon

 ● Druk op de knop SET om de functie-instelling in te voeren en druk vervolgens op de knop SET of 
de knop TEMP  of TEMP  om de gewenste functie te selecteren. Het geselecteerde symbool 
knippert op het display, druk op de OK-knop om te bevestigen.

 ● Om de geselecteerde functie te annuleren, voert u gewoon dezelfde procedures uit als hierboven.
 ● Druk op de knop SET om als volgt door de bedieningsfuncties te bladeren:

Breeze Away * ( ) → Fresh * ( ) → Sleep ( ) → Follow Me ( ) → AP-modus ( )
[*]:  Als uw afstandsbediening de knop Breeze Away of Fresh heeft, kunt u de knop SET niet 

gebruiken om de functie Breeze Away of Fresh te selecteren.

Breeze Away-functie ( ) (sommige 
eenheden): 
Deze functie vermijdt directe luchtstroom die 
over het lichaam blaast en geeft u het gevoel dat 
u zich zijdezacht voelt.
OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar 
in de modus Koel, Ventilator en Droog.

FRESH-functie ( ) (sommige eenheden): 
Wanneer de FRESH-functie wordt gestart, wordt 
de ionisator/plasma-stofafscheider (afhankelijk 
van het model) geactiveerd en helpt het pollen 
en onzuiverheden uit de lucht te verwijderen.

Slaapfunctie ( ):
De SLEEP-functie wordt gebruikt om het 
energieverbruik te verminderen terwijl u slaapt 
(en u hoeft niet dezelfde temperatuurinstellingen 
te gebruiken om comfortabel te blijven). Deze 
functie kan alleen worden geactiveerd via de 
afstandsbediening. 
Zie "slaapstand" in 
"GEBRUIKERSHANDLEIDING" voor meer 
informatie.

NOTITIE: De SLEEP-functie is niet beschikbaar 
in de modus FAN of DRY.

Volg mij-functie ( ):
Met de functie VOLG ME kan de 
afstandsbediening de temperatuur op de huidige 
locatie meten en dit signaal om de 3 minuten 
naar de airconditioner sturen. Wanneer u de 
modes AUTO, KOEL of VERWARMEN gebruikt, 
zal het meten van de omgevingstemperatuur 
vanaf de afstandsbediening (in plaats van de 
binnen-unit zelf) de airconditioner in staat stellen 
de temperatuur om u heen te optimaliseren en 
maximaal comfort te garanderen.
NOTITIE: Houd de Boost-knop zeven seconden 
ingedrukt om de geheugenfunctie van de Follow 
Me-functie te starten/stoppen.

 ● Als de geheugenfunctie is geactiveerd, wordt 
"On" gedurende 3 seconden op het scherm 
weergegeven. 

 ● Als de geheugenfunctie is gestopt, verschijnt 
"OF" gedurende 3 seconden op het scherm. 

 ● Terwijl de geheugenfunctie is geactiveerd, 
drukt u op de AAN/UIT-knop, verschuift de 
modus of stroomuitval zal de Follow me-
functie niet annuleren.

AP-functie ( ) (sommige eenheden):
Kies AP-modus om de configuratie van het 
draadloze netwerk uit te voeren.



Het ontwerp en de specificaties 
kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd 
voor productverbetering. 
Raadpleeg het verkoopkantoor 
of de fabrikant voor meer 
informatie.
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