BEDIENINGSHANDLEIDING

Afstandsbediening van
de airconditioner

RG66B6 / PEKU00008
Comfortabeler wonen

INHOUDSOPGAVE
Specificaties van de afstandsbediening ......................................... 2
Functie van de toetsen ..................................................................... 3
Gebruik van de afstandsbediening .................................................. 4
Aanduidingen op het lcd-scherm van de afstandsbediening......... 5
Gebruik van de basisfuncties ........................................................... 6
Gebruik van de geavanceerde functies ......................................... 13

Wij danken u voor de aankoop van onze airconditioner. Lees
deze handleiding zorgvuldig voor u de airconditioner in gebruik
neemt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Het ontwerp en de specificaties kunnen worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving, voor verbetering van het product.
Raadpleeg de dealer of de fabrikant voor meer informatie.
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Specificaties van de afstandsbediening

Model

RG66B6/BEGEF

Nominale spanning

3,0 V (droge batterijen R 03/LR 03

Ontvangstbereik

8m

Omgeving

2)

-5 °C ~60 °C

OPMERKING:
Het ontwerp van de toetsen is gebaseerd op een modeltype en kan enigszins verschillen
van het model dat u hebt gekocht. De vorm van uw model is geldig.
Alle beschreven functies worden uitgevoerd door het apparaat. Als er op een toets van de
afstandsbediening wordt gedrukt, en het apparaat niet over deze functie beschikt, gebeurt
de overeenkomstige bewerking niet.
Als er grote verschillen zijn tussen de afbeelding van de afstandsbediening en de
afbeelding bij de functiebeschrijving in de handleiding, is de functiebeschrijving van de
handleiding geldig.
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Functie van de toetsen
Voordat u uw nieuwe airconditioning gebruikt, moet u eerst vertrouwd zijn met de
afstandsbediening. Hier volgt een korte inleiding bij de afstandsbediening. Raadpleeg het
hoofdstuk Gebruik van de basis-/geavanceerde functies van deze handleiding voor instructies
over het gebruik van uw airconditioner.
OPMERKING
Selecteer de modus HEAT (warmte) niet als het apparaat dat u hebt
gekocht alleen koelt. De verwarmingsmodus wordt niet ondersteund door het apparaat dat
alleen koelt.

FAN (ventilator)
Selecteert de
ventilatorsnelheden in
onderstaande volgorde:
AUTO LOW MED HIGH

ON/OFF
Zet het apparaat aan of
uit.
MODUS
Bladert door de
werkingsmodi als volgt:
AUTO COOL
DRY
HEAT FAN
ECO
Start
en
stopt
de
energiezuinige functie. Als
u deze toets langer dan 2
seconden
ingedrukt
houdt,
wordt
de
slaapfunctie geactiveerd.

OPMERKING: Door
deze toets 2 seconden
ingedrukt te houden,
wordt de functie Stilte
geactiveerd.

TIMER
Stelt de timer in om het
apparaat aan en uit te
zetten (zie Gebruik van de
basisfuncties voor
instructies).
LED
Schakelt het leddisplay van de
binneneenheid in en
uit.
FOLLOW ME
Weergavetoets voor de
temperatuurdetectie en
de kamertemperatuur.
TURBO
Hiermee kan het
apparaat de vooraf
ingestelde
temperatuur in de
kortst mogelijke tijd
bereiken.

SHORTCUT
Regelt uw favoriete
voorinstellingen en
activeert ze.
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TEMP
Verhoogt de temperatuur in
stappen van 1 °C.
Demaximumtemperatuur
bedraagt 30 °C.
TEMP
Verlaagt de temperatuur in
stappen van 1 °C.
De minimumtemperatuur
bedraagt 17 °C.
SWING
Start en stopt de automatische
swingfunctie van de horizontale
ventilatiespleet.
DIRECT
Wordt gebruikt om de
gewenste luchtstroomrichting
naar boven/naar beneden in te
stellen. De hoek van de
ventilatiespleet verandert met 6
graden per druk op de toets.
SELF CLEAN
Start en stopt de
zelfreinigingsfunctie van
het apparaat.

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING
WEET U NIET ZEKER WAT EEN FUNCTIE DOET?
Raadpleeg de hoofdstukken Gebruik van de
basisfuncties en Gebruik van geavanceerde
functies in deze handleiding voor een
gedetailleerde beschrijving van het gebruik van
de airconditioner.

SPECIALE OPMERKING
Ontwerpen van de toetsen op uw apparaat
kunnen enigszins afwijken van het getoonde
voorbeeld.
Als het binnenapparaat niet beschikt over
een specifieke functie, heeft het indrukken
van de overeenkomstige functietoets op de
afstandsbediening geen effect.

TIPS VOOR GEBRUIK VAN DE
AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening moet binnen 8 meter
van het apparaat worden gebruikt.
Het apparaat piept wanneer het een
signaal van de afstandsbediening ontvangt.
Gordijnen, andere materialen en direct
zonlicht kunnen de infraroodsignaalontvanger verstoren.
Verwijder de batterijen als u de
afstandsbediening langer dan 2
maanden niet zult gebruiken.

BATTERIJEN PLAATSEN EN VERVANGEN
Uw airconditioner wordt geleverd met twee
AAA-batterijen. Plaats de batterijen in de
afstandsbediening vóór u het apparaat
gebruikt:
1. Verwijder de achterklep van de
afstandsbediening om het batterijvak te
openen.
2. Plaats de batterijen in het vak, let erop
dat de (+)- en (-)- polen van de
batterijen overeenkomen met de
symbolen in het batterijvak.
3. Plaats de achterklep terug.

Verwijder de achterklep om
de batterijen te plaatsen.

MONTAGE VAN DE HOUDER VAN DE
AFSTANDSBEDIENING
De
afstandsbediening kan aan een muur of
standaard worden bevestigd met behulp van een
houder (optioneel onderdeel, niet meegeleverd
met het apparaat).
1. Controleer of de airconditioner de signalen
correct ontvangt voordat u de
afstandsbediening monteert.
2. Monteer de houder met twee schroeven.
3. Pla ats de afstandsbediening in de houder.

OPMERKINGEN OVER DE
BATTERIJEN
Voor optimale prestaties: Meng geen
oude en nieuwe batterijen, of
batterijen van verschillende types.
Laat de batterijen niet in de
afstandsbediening zitten als u het apparaat
langer dan 2 maanden niet zult gebruiken.

Plaats de afstandsbediening
in de houder.

AFVOER VAN DE BATTERIJEN
Gooi de batterijen niet weg als
ongesorteerd
gemeentelijk
afval.
Raadpleeg de lokale wetgeving voor
een correcte afvoer van batterijen.
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Lcd-schermindicatoren van de afstandsbediening
Informatie wordt weergegeven als de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

Weergave ON/OFF
Verschijnt als de
eenheid
wordt aangezet, en verdwijnt
wanneer de eenheid wordt
uitgezet.

Zendindicator Licht op
wanneer de
afstandsbediening een
signaal naar de
binneneenheid stuurt.

Wordt afgebeeld wanneer de
ECO-functie is geactiveerd

Weergave batterijen
Detectie lage batterijlading

MODE-weergave
Geeft de huidige
modus weer, inclusief:

Weergave Temperatuur/Timer
Geeft standaard de ingestelde
temperatuur weer, of de
timerinstelling bij gebruik van de
TIMER ON/OFF-functies.
Temperatuurbereik: 17 - 30 °C

Weergave TIMER ON
Wordt weergegeven
als TIMER ON is
ingesteld.
Weergave TIMER
OFF ( )
Wordt weergegeven als
TIMER OFF is
ingesteld.

Instelbereik timer: 0 - 24 uur

Dit scherm is leeg als het
apparaat in de FAN-modus
(ventilatormodus) werkt.
Weergave ventilatorsnelheid
Geeft de geselecteerde ventilatiesnelheid weer:

Lage snelheid
Niet beschikbaar voor
deze eenheid

Gemiddelde snelheid

Weergave functie
Follow-me

Niet beschikbaar voor
deze eenheid

Hoge snelheid

Weergave functie
LOCK

Weergave Slaapmodus

Weergave functie Stilte

Auto snelheid
Deze ventilatorsnelheid
kan
niet
worden
aangepast in de modus
AUTO of DRY.

Opmerking:
Alle in de afbeelding getoonde indicatoren dienen voor een duidelijke presentatie, maar tijdens de
werking worden alleen de functionele tekens weergegeven in het display.
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Gebruik van de basisfuncties
INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR

Het bedrijfstemperatuurbereik van de apparaten
bedraagt 17 - 30 °C. U kunt de ingestelde
temperatuur met
stappen van 1 °C verhogen of verlagen.

AUTO-werking
In de AUTO-modus selecteert het apparaat
automatisch de COOL-, FAN-, HEAT- of DRYmodus op basis van de ingestelde temperatuur.
1. Druk op de MODE-toets om de AUTO-modus te
selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de
Temp
of de Temp toets.
3. Druk op de ON/OFF-toets om het apparaat te
starten.
OPMERKING: De VENTILATORSNELHEID kan
niet worden ingesteld in AUTO-modus.

COOL-werking
1. Druk op de MODE-toets om de COOL-modus
te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met
de Temp
of de Temp toets.
3. Druk op de FAN-toets om de
ventilatorsnelheid te selecteren.
4. Druk op de ON/OFF-toets om het
apparaat te starten.
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Gebruik van de basisfuncties

DRY-werking (ontvochtigen)
1. Druk op de MODE-toets om de DRYmodus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de
Temp
of de Temp toets.
3. Druk op de ON/OFF-toets om het apparaat te
starten.
OPMERKING: De
VENTILATORSNELHEID kan niet
worden ingesteld in DRY-modus.

FAN-werking (ventilator)
1. Druk op de MODE-toets om de FANmodus te selecteren.
2. Druk op de FAN-toets om de
ventilatorsnelheid te selecteren.
3. Druk op de ON/OFF-toets om het
apparaat te starten.
OPMERKING: De temperatuur kan niet
worden ingesteld in FAN-modus. Bijgevolg
zal
het
lcd-scherm
van
uw
afstandsbediening
geen
temperatuur
weergeven.
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Gebruik van de basisfuncties
HEAT-werking (warmte)
1. Druk op de MODE-toets om de
HEAT-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met
de Temp
of de Temp toets.
3. Druk op de FAN-toets om de
ventilatorsnelheid te selecteren.
4. Druk op de ON/OFF-toets om het
apparaat te starten.

OPMERKING:
Naarmate
de
buitentemperatuur daalt, kan de prestatie
van de HEAT-functie van uw apparaat
worden beïnvloed. In dit geval
raden we aan om de airconditioner
samen met andere verwarmingstoestellen te
gebruiken.
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Instelling van de TIMERfunctie
Uw airconditioning heeft twee timergerelateerde functies:
TIMER ON - stelt de tijd in waarna het
apparaat automatisch wordt ingeschakeld.
TIMER OFF - stelt de tijd in waarna het
apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.
Functie TIMER ON
Met de functie TIMER ON kunt u een periode
instellen waarna
het apparaat
automatisch wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld
wanneer u thuiskomt van het werk.
1. Druk op de Timer-toets, de indicator
'Timer-on' verschijnt en knippert.
Standaard
verschijnen de laatste periode die u hebt
ingesteld en een 'h' (urenaanduiding) op het
display.
Opmerking: Dit getal geeft
de tijdsduur aan die u na het huidige
Voorbeeld: Instellen dat het apparaat
tijdstip wilt laten verlopen voordat het
na 2,5 uur wordt ingeschakeld.
apparaat wordt ingeschakeld.
Bijvoorbeeld als u TIMER ON
instelt
voor
2,5 uur,
zal '2.5 verschijnen op het
display, en het apparaat zal worden ingeschakeld na
2,5 uur.
2. Druk herhaaldelijk op de Temp of de Temp toets
om de tijd in te stellen waarna u wenst dat het
apparaat wordt ingeschakeld.
3. Wacht 3 seconden, daarna wordt de functie
TIMER ON geactiveerd. Het digitale display op
uw afstandsbediening keert dan terug naar het
temperatuurdisplay. De
'
' indicator blijft aan en deze
functie is geactiveerd.
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Functie TIMER OFF
Met de functie TIMER OFF kunt u
een periode instellen waarna het apparaat
automatisch wordt uitgeschakeld,
bijvoorbeeld wanneer u wakker wordt.

OPMERKING: Bij het instellen van de
functies TIMER ON of TIMER OFF, neemt
de tijd bij elke druk op de toets met
stappen van 30 minuten toe
tot
10 uur. Na 10 uur en tot 24 uur neemt de tijd
toe met stappen van 1 uur. De timer keert na
24 uur terug naar nul.

1. Druk op de Timer-toets, de indicator
Timer off"
" verschijnt en knippert.
Standaard verschijnen de
laatste periode die u hebt ingesteld
U kunt beide functies uitschakelen door
en een 'h' (urenaanduiding)
hun timer in te
'0.0 h'.
op het display.
stellen
op
Opmerking: Dit getal geeft
de
tijdsduur aan
die u na het huidige
tijdstip wilt laten verlopen voordat het
apparaat wordt uitgeschakeld.
Bijvoorbeeld als u TIMER OFF instelt voor
5 uur,
zal '5.0 verschijnen op het
h'
display, en het apparaat zal worden
ingeschakeld na 5 uur.
2. Druk herhaaldelijk op de Temp of de Temp toets
om de tijd in te stellen waarna u wenst dat het
apparaat wordt uitgeschakeld.
3. Wacht 3 seconden, daarna wordt de functie TIMER OFF
geactiveerd. Het digitale
display op uw afstandsbediening keert dan
terug naar het temperatuurdisplay. De
'
' indicator blijft aan en deze
functie is geactiveerd.

Voorbeeld: Instellen dat het apparaat na
5 uur wordt uitgeschakeld.
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Zowel TIMER ON als TIMER OFF tegelijkertijd instellen
Houd er rekening mee dat de periodes die u instelt voor beide functies verwijzen naar uren na de
huidige tijd. Stel dat de huidige tijd bijvoorbeeld 1:00 PM is en u wilt dat het apparaat om 7:00
PM automatisch wordt ingeschakeld. U wilt dat het apparaat gedurende 2 uur werkt, en
vervolgens automatisch
wordt uitgeschakeld om
9:00 PM. Voer volgende
stappen uit:
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Voorbeeld: Instellen dat het apparaat na 6 uur wordt ingeschakeld, gedurende 2 uur
werkt en vervolgens wordt uitgeschakeld (zie onderstaande afbeelding).
Uw afstandsdisplay

Timer is ingesteld om in te
schakelen (ON)
6 uur na de huidige tijd.

Timer is ingesteld om uit te
schakelen (OFF)
8 uur na de huidige tijd.

Timer start

ON

2PM

3PM

4PM

5PM

6 uur later
8 uur later
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6PM

7PM

OFF

8PM

9PM

Gebruik van de geavanceerde functies
ECO-functie
OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar in
de COOL-modus.
Wordt gebruikt om de energiezuinige modus in
te schakelen. In de koelmodus: druk op de ECOtoets, de afstandsbediening zal de temperatuur
automatisch instellen op 24 °C, en de
ventilatorsnelheid op Auto, om energie te
besparen (maar alleen
als de ingestelde temperatuur lager is dan 24
°C). Als de ingestelde temperatuur hoger is dan
24 °C, drukt u op de ECO-toets, de
ventilatorsnelheid verandert in Auto, de
ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.
OPMERKING:
Door te drukken op de ECO-toets, door wijziging van
de modus of door aanpassing van de
temperatuurinstelling naar minder dan 24 °C zal de
ECO-functie stoppen. Tijdens de ECO-functie moet
de ingestelde temperatuur 24 °C of meer bedragen.
Hierdoor kan
de koeling onvoldoende zijn. Als u het te warm
hebt, drukt u op de ECO-toets om deze functie
te stoppen.

SLEEP-functie
Houd beide toetsen samen een
seconde ingedrukt om de LOCKfunctie te activeren

De SLEEP-functie (slaapfunctie) wordt
gebruikt om het energieverbruik te
verminderen terwijl u slaapt (en u niet
dezelfde temperatuurinstellingen nodig hebt
voor uw comfort). Deze functie kan alleen
worden geactiveerd met de
afstandsbediening.
Voor meer details kunt u de 'sleep-functie
raadplegen in de' '
GEBRUIKERSHANDLEIDING. '

LOCK-functie
Druk gedurende een seconde tegelijk op de
toets Turbo en de toets Self clean om het
toetsenbord te vergrendelen of te
ontgrendelen.

Opmerking: De SLEEP-functie is niet
beschikbaar in de FAN- of de DRYmodus.

TURBO-functie
De TURBO-functie zorgt ervoor dat het
apparaat extra hard werkt om de huidige
temperatuur in de kortst mogelijke tijd te
bereiken.
Wanneer u de TURBO-functie selecteert
in de COOL-modus, blaast het apparaat
koele lucht met de sterkste windstand,
voor een snelstart van het koelproces.
Wanneer u de TURBO-functie selecteert in
de HEAT-modus, wordt de elektrische
verwarming geactiveerd (bij apparaten met
elektrische verwarmingselementen) en
krijgt het verwarmingsproces een snelstart.

Functie Follow me
Met de Follow me-functie kan de
afstandsbediening de temperatuur meten op de
huidige locatie en dit signaal
om de 3 minuten naar de airconditioner sturen.
Wanneer u de modi AUTO, COOL of HEAT gebruikt,
zorgt het meten van de omgevingstemperatuur vanaf
de afstandsbediening (in plaats van door de
binneneenheid zelf) ervoor dat de airconditioning de
temperatuur om u heen kan optimaliseren voor
maximaal comfort.
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Gebruik van de geavanceerde functies
Silence-functie (stilte)
Houd de toets van de ventilatorsnelheid
gedurende 2 seconden ingedrukt om de
Silence-modus te activeren/annuleren.
Vanwege de laagfrequente werking van de
compressor kan dit leiden tot onvoldoende
koel- en verwarmingscapaciteit (alleen van
toepassing op de airconditioning met
Silence-functie)

Houd de
ventilatortoets 2
seconden ingedrukt
om de Silencefunctie te activeren.

8°C Heating-functie (verwarming)
Wanneer de airconditioning in de
verwarmingsmodus werkt met de
ingestelde temperatuur van 17 °C, drukt
u twee keer op de Temp-toets in een
seconde om
de verwarmingsfunctie van 8 graden te activeren.
Het apparaat zal op een
insteltemperatuur van 8 °C werken.
Het display van de binneneenheid
geeft FP weer.

Druk tweemaal
binnen een seconde
op deze toets om de
verwarmingsfunctie
van 8 °C te
activeren.

Self clean-functie (zelfreiniging)
In het vocht dat condenseert rond de
warmtewisselaar van het apparaat kunnen
zich luchtbacteriën ontwikkelen. Bij regelmatig
gebruik wordt het grootste deel van dit vocht
uit het apparaat verdampt.
Wanneer de zelfreinigingsfunctie is
geactiveerd, zal uw apparaat zichzelf
automatisch reinigen. Na het reinigen wordt
het apparaat automatisch uitgeschakeld.
U kunt de zelfreinigingsfunctie zo vaak
gebruiken als u wilt.
Opmerking: U kunt deze functie alleen
activeren in de COOL- of DRYmodus.

SHORTCUT-functie
Wordt gebruikt om de huidige
instellingen te herstellen of om eerdere
instellingen te hervatten.
Druk op deze toets wanneer de
afstandsbediening is ingeschakeld. Het
systeem keert automatisch terug naar de
vorige instellingen, inclusief de
bedieningsmodus, insteltemperatuur,
ventilatorsnelheid en slaapfunctie (indien
geactiveerd).
Als u meer dan 2 seconden drukt,
herstelt het systeem automatisch de
huidige bedrijfsinstellingen, inclusief
de bedieningsmodus,
insteltemperatuur, ventilatorsnelheid
en slaapfunctie (indien geactiveerd).
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